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1. Inledning  
 
Efter att ha läst Virginia Woolf roman Jacobs rum, utgiven 1922, ville jag hitta texter som 
behandlade bokens teman och litterära metod. En av de träffar jag fick vid en sökning på 
Google var ett digitaliserat lektörsomdöme från Biblioteksbladet. Omdömet, skrivet 1928 då 
boken utkom i svensk översättning, var starkt negativt. Slutorden löd: "Svårfattligt varför 
sådant översättes." (BBL 1928, s. 85) Även om det kan te sig som en självklarhet att all 
litteraturkritik är subjektiv och grundar sig på värderingar som ändras över tid blev omdömet 
en ögonöppnare, som illustrerade hur det vi idag klassificerar som klassiker inte alltid 
uppskattades i sin samtid.  
 
När jag fortsatte läsa lektörsomdömen från 1928 blev det uppenbart att inte bara synen på 
litterär kvalitet hade förändrats. Till exempel framträdde en syn på människor som indelade i 
sinsemellan olika – och olika värderade – ”raser”. Det fanns alltså historiskt betingade 
skillnader i värderingar, både vad gäller människan, samhället och litteraturen. Att det är 
skillnad över tid är ingen banbrytande upptäckt, men mitt intresse väcktes för att studera hur 
dessa skillnader tog sig uttryck i lektörsomdömen från 1928, jämfört med mera samtida texter 
som fyller samma funktion. Kvalitetsaspekten fick därför ta ett steg åt sidan och lämna plats 
åt normer kring genus, sexualitet och rasifiering.  
 
Inköpsvägledande häften med lektörsomdömen hade tidigare utkommit i 
ecklesiastikdepartementets regi, men övertogs 1916 av den nystartade tidskriften 
Biblioteksbladet. Syftet var att "att underlätta bokurvalet" (Hjelmqvist & Thynell, 1916, s. 1). 
Under de senaste femtiotalet år har denna tjänst istället legat på Bibliotekstjänst (BTJ) 1, i 
form av häften som skickas ut varannan vecka, numera i digital form.  
 
Denna uppsats jämför Biblioteksbladets lektörsomdömen från 1928 med BTJ:s omdömen från 
2013, genom en diskursanalys som undersöker hur normer i fråga om genus, sexualitet och 
rasifiering aktualiseras i omdömena, samt hur detta kan kopplas till synen på litteratur och 
bibliotekets relation till allmänheten. Mycket har hänt under dessa åttiofem år och de olika 
historiska kontexterna innebär att det handlar om diskurser med radikalt olika förutsättningar. 
Genom att se vad som har ändrats och vad som består, samt hur olika konkurrerande synsätt 
tar sig uttryck inom ramen för en viss diskurs, vill jag ge en bild av synen på både boken, 
läsaren och samhället.  
 
Jag undersöker därför hur bedömningen av böcker speglar samhälleliga normer och utgår i 
analysen från diskursteori, så som den beskrivs av Laclau och Mouffe, men kompletterar 
deras begreppsapparat med begreppen genus, sexualitet och rasifiering, som jag förstår utifrån 
normer och normativitet. 
  
1.1. Forskningsingång och problemområde 
 
Som inköpare av skönlitteratur på ett folkbibliotek har jag själv tagit hjälp av BTJ:s 
lektörsomdömen och är väl medveten vilken roll dessa omdömen har för mitt ställnings-
tagande. Dessutom har jag ibland reflekterat över hur jag och lektörerna färgas av de normer 
som råder i vår omgivning. Normer agerar på samtliga fält och nivåer, men tre sfärer där de 
synliggörs är genus, sexualitet och rasifiering. Samtidigt som normativa ramar begränsar sker 

                                                           
1 Hädanefter kallad Bibliotekstjänst genomgående för BTJ. 
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också en ständig förskjutning av och diskussion om begrepp kopplade till bibliotekens 
bestånd, till exempel kvalitet, urval och lämplighet. 
 
Min forskningsingång är dessa personliga beröringspunkter, men också debatter som de 
senaste åren har fått stort utrymme, både inom och utom bibliotekssfären. Debatterna har på 
ytan kretsat kring en titel i taget, men har samtidigt aktualiserat en grundläggande fråga: Vilka 
böcker ska ett folkbibliotek egentligen ha? Finns det böcker som inte bör göras tillgängliga? 
Ska det vara upp till låntagaren själv att bedöma litteratur och information? Ska folkbibliotek 
fungera som ett filter, där viss litteratur sållas bort? Ett urval görs alltid, på grund av budget 
och hyllmeter ‒ men vad ska ligga till grund för detta urval? Bedömning av kvalitet, 
popularitet eller av innehållets lämplighet?  
 
De svenska debatter som har handlat om folkbibliotekens urval har i hög utsträckning handlat 
om frågor kopplade till rasism och rasifiering, samtidigt som skildring av sexualitet är 
kontroversiellt i ett internationellt perspektiv; böcker där homosexualitet skildras eller där 
explicita sexskildringar ingår är inte alltid självklara på bibliotekens hyllor. Att 
genusstereotyper förekommer i en bok påverkar säkerligen både lektör och inköpare. 
 
Mitt problemområde är därmed normer, så som dessa aktualiseras i lektörsomdömen som har 
inköpsansvariga bibliotekarier som mottagare. Lektörsomdömen är bara en del i den 
urvalsprocess som sker, men synliggör vissa frågor som ställs i denna process. De utgör 
dessutom en ovanligt väldokumenterad aspekt av folkbibliotekens urval, där både nutida och 
dåtida material finns att tillgå.  
 
Jag jämför historiskt och samtida material för att kunna undersöka diskursförskjutningar över 
tid. Jag kommer också att relatera till politiska och sociala förändringar, när dessa framstår 
som relevanta, vilket innebär ett litteratursociologiskt perspektiv som tar hänsyn till den 
kontext i vilket materialet har tillkommit och verkat.  
 
I ett inledande skede var kvalitet en grundläggande aspekt av mitt syfte med analysen, men 
under analysens gång har kvalitetsbegreppet inte framträtt som det mest betydelsefulla. 
Bedömning av litteratur utgår från den kvalitet som bedömaren menar att boken i fråga 
uppnår eller inte uppnår och kvalitet kommer därför att dyka upp som en signifikant i 
diskursen, men andra aspekter av litteraturbedömning är i fokus för analysen.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att undersöka normativa diskursförskjutningar över tid, i ett material som består 
av lektörsomdömen riktade till folkbibliotek, skrivna 1928 respektive 2013. Analysen utgår 
från två frågeställningar:  
 

1. Vilka normativa diskursförskjutningar kan skönjas i fråga om genus, sexualitet och 
rasifiering samt litteratur, läsning och bibliotekens litteraturförmedling? 

2. Vilka positioner intar lektörerna i relation till folkbiblioteket och allmänheten? 
 
Den första frågeställningen är i fokus för en stor del av analysen, eftersom materialet rymmer 
rikligt med konkreta exempel på dessa diskursiva förskjutningar. Den andra frågeställningen 
är inte lika genomgående och explicit synlig i mitt material, men tillfogar relevanta 
dimensioner med tanke på att materialet är specifikt för en litteratur- och bibliotekskontext, 
snarare än att bara spegla samhället i stort. Upplägget är att den analys som rör den första 
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frågeställningen utgör grunden, medan den andra frågeställningen bidrar med fördjupande 
dimensioner. Den tredje frågeställningen är en följdfrågeställning, som har hjälpt mig att 
utifrån teori och metod ringa in och analysera de problem som de tidigare två 
frågeställningarna utgår från. 
 
1.3. Begreppsdefinitioner  
 
Förutom de begrepp som förekommer i Laclau och Mouffes diskursteori använder jag andra 
begrepp inom ramen för analysen. De definieras och ges ett sammanhang i detta avsnitt. 
Normer utgör en grund för hur jag förstår de övriga begreppen, men också för min förståelse 
av diskurser. Jag förstår dessutom alla begrepp med grund i ett diskursteoretiskt synsätt, där 
betydelser är processuella och föränderliga samt kopplade till maktaspekter.  
 
Förutom begreppet lektörsomdömen, som jag vill definiera då det är grundläggande för hela 
undersökningen, har jag fokuserat på de begrepp som jag använder i analysen som ett 
komplement till diskursteoretiska begrepp. Andra begrepp, som kvalitet, populärkultur, 
lämplighet med flera används förvisso i analysen, men definieras inte här och är 
förhoppningsvis ändå förståeliga utifrån det sammanhang där de ingår. 
 
1.3.1. Lektörsomdömen 
 
I den tidigare forskning som behandlar BTJ:s häften används flera olika beteckningar på de 
texter som lektörerna skriver. Begreppen utlåtanden, anmälningar och omdömen förekommer, 
men recensioner är den vanligaste termen. Jag har valt att istället skriva lektörsomdömen, för 
att understryka det faktum att de skrivs av en lektör. Lektörsomdömen och recensioner, 
liksom lektörer och recensenter, har gemensamma nämnare men olika syften som jag här vill 
definiera stipulativt, utifrån en jämförelse mellan dem båda.  
 
Både recensioner och lektörsomdömen är metatexter; texter om andra texter. Deras 
existensberättigande är det verk de behandlar. Deras funktion är därmed helt beroende av att 
de kommenterar och värderar en bok eller någon annan form av medium, där det finns en 
efterfrågan på bedömning.  
 
En recension publiceras i ett medium som når ut till en bred publik, till exempel en tidning. 
Recensioner riktar sig till allmänheten, eller åtminstone till en större grupp. Syftet är att 
utifrån dels beskrivning av innehåll och dels ett argumentativt värdeomdöme påverka enskilda 
läsares bedömning av vad de själva vill läsa, samt att ge en bild av det litterära fältet utifrån 
recensentens förståelse. 
 
Lektörer finns inom flera olika branscher. Privatpersoner kan skicka sitt manus till en lektör 
för att mot ersättning få förslag på vidareutveckling av texten. Hos förlag läser lektörer manus 
insända av privatpersoner och ger en bedömning som ligger till grund för förlagets beslut om 
att antingen publicera eller refusera manuset. Lektörer kan också, på uppdrag av förlag, läsa 
utländsk utgivning och göra en bedömning som ligger till grund för eventuell översättning. 
Biblioteksbladets och BTJ:s lektörer läser dock verk som förlagen redan har publicerat och 
ger en bedömning som folkbiblioteken kan ha hjälp av när de beslutar om inköp.  
 
Lektörsomdömet beskriver främst brister och fördelar hos texten, för att sedan väga dem mot 
varandra. Slutsatsen i ett lektörsomdöme handlar om textens värde, men då i form av om den 
är värd att publicera, översätta eller köpa in. Lektörsomdömen har inte samma status som 
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litteraturkritikerns recensioner och behöver därmed inte leva upp till samma stilistiska nivå. 
Lektörsomdömen är på ett mer konkret sätt till för bruk. De har ett tydligt ändamål och en 
tydligt definierad mottagare. Litteraturkritik har däremot en status som innebär att själva 
recensionen förväntas ha ett visst konstnärligt värde.  
 
Lektörsomdömena i mitt material har skrivits i olika kulturella kontexter, där förändringar i 
samhället kommer att påverka lektörernas värderingar och därmed deras syn på litteratur, 
kvalitet och lämplighet.  
 
1.3.2. Normer 
 
Enligt Nordstedts etymologiska ordbok (2008) syftar ordet norm till en regel för handling 
eller tänkande. Ursprunget är latinets norma, som betyder ”vinkelmått, måttstock, rättesnöre” 
(Ernby, 2008, s. 448). En norm är alltså någonting som handlingar och tankar mäts emot för 
att se om de är rätt eller fel. Bortom den rent lexikala betydelsen har ordet norm också fått en 
stor roll i teorier kring strukturer och makt. Genusvetaren Tiina Rosenberg (2002) definierar 
normer som de system av sociala regler som ofta inte synliggörs, men som blir synliga genom 
normbrott. Normer är föreskrivande och uppmanande, både på det sociala och det moraliska 
planet. Följdbegreppet normativitet definierar Rosenberg som ”ett maktsystem som 
vidmakthåller och backar upp normer” (Rosenberg, 2002, s. 100-101). 
 
Vissa normer är enligt min förståelse mer begränsande än andra, samtidigt som alla 
människor i ett samhälle inte begränsas lika mycket av normer. Ett normfritt samhälle vore en 
omöjlighet och mängden normer kan inte minska, men däremot kan normer justeras och 
förskjutas, antingen som resultat av aktiv kamp eller som en mera passiv följd av olika 
förändringar. Normer kan alltså inte upplösas helt, men de är inte heller helt stabila. Jag som 
forskare kan inte få syn på alla normer, vare sig i min samtid eller i andra perioder, men kan 
antas vara särskilt blind för de normer som jag själv tar för givna i min samtid.  
 
Normer i ett samhälle är ofrånkomligt kopplade till aspekter som genus, sexualitet och 
rasifiering. Även kvalitet och lämplighet måste mätas mot det rättesnöre som normer utgör.  
 
1.3.3. Genus 
 
Historikern Joan Wallach Scott (1999) definierar genus via den kunskap med vars hjälp 
relationen mellan män och kvinnor görs förståelig i ett samhälle. Fysiska skillnader mellan 
kroppar kan aldrig förstås utanför denna kunskap. Det finns därmed ingen sanning om 
skillnaderna mellan kroppar – bara diskursiva, historiskt skapade skillnader. Kunskapen 
reproduceras i det sociala system där den blir avgörande för maktrelationer (Scott, 1999, s. 3). 
 
Begreppet genus befinner sig i en akademisk konflikt med begreppet kön och dess 
följdbegrepp könsroll (se t.ex. Hirdman, 2001, s. 11-16). Genus är både en benämning på 
socialt kön och ett sätt att inte se det biologiska könet som definitivt betydelsebärande. Jag 
använder genus som ett sätt att sammanfatta alla nivåer av betydelse som kopplas till ansett 
biologiskt kön, samtidigt som mitt material emellanåt innehåller begreppet kön. Det är inte ett 
analytiskt begrepp, men ett emiskt begrepp som emellanåt nämns.  
 
Jag använder dock begreppet köna, samt böjningarna könande och könad, för att beteckna hur 
genus på ett aktivt sätt kopplas till personer och kroppar. Köna är en svensk motsvarighet till 
de engelska begreppen "gender" (i dess verbform) och "gendered". Att köna någon innebär att 
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tillskriva denne ett kön, i enlighet med rådande normer. Inom ramen för diskursteori menar 
jag med köna den process där signifikanter som man/kvinna eller flicka/pojke knyts till andra 
signifikanter och därmed ger mening till genus. Denna process förstår jag som normativ.  
 
1.3.4. Sexualitet 
 
Sociologen Jeffrey Weeks (1986/2010) beskriver att termen sexualitet uppkommer först under 
1800-talet i och med medikaliseringen av människans liv. Weeks ser sexualitet som ett fiktivt 
begrepp som konstrueras och sedan organiserar människor – en process som involverar makt 
och som ger sexualiteten en vikt beroende på kontext (Weeks, 1986/2010, s. 1-44). 
Grundläggande för min analys är just det faktum att sexualitet inte är en konstant, utan en 
föränderlig faktor som i och med normativa processer tillskrivs olika mening.  
 
1.3.5. Rasifiering 
 
Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (1993/1998) beskriver att beteckningen "ras" 
inte är användbar utifrån dess traditionella sanningsanspråk, men ändå är betydelsebärande, 
eftersom det föreställningar om "ras" lever kvar i vårt mentala arv (Hylland Eriksen, 
1993/1998, s. 13-14). Jag använder begreppet "ras" då det finns i mitt material, som jag citerar 
ut. Det är alltså ett emiskt begrepp. Jag sätter jag det inom citationstecken i min egen text för 
att markera att ordets innebörd är byggd på föreställningar, inte på fakta.  
 
Utifrån Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2002/2006) använder jag begreppet 
rasifiering; de antingen uttalade eller outtalade kategoriseringar som får den sociala 
maktstrukturen, där människor rangordnas, att verka naturlig. Begreppet är omtvistat, då det 
anses bevara rasbegreppet istället för att avlägsna detta från debatten. Reyes och Mulinari 
menar dock att andra begrepp, som etnicitet, bidrar till ytterligare essentialism i och med att 
de ideologiska dimensionerna osynliggörs. Etnicitet tenderar dessutom att ses som en 
autentisk egenskap hos människor, vilket osynliggör den sociala konstruktion som ligger till 
grund för uppdelningen i olika etniciteter (Reyes & Mulinari, 2002/2006, s. 315).  
 
Jag använder rasifieringsbegreppet för att visa hur människor delas in utifrån fortfarande 
kvarlevande och starkt normativa föreställningar om "ras". Ett följdbegrepp till rasifiering är 
rasifierad, som beskriver de som i en maktordning blir utsatta för rasifiering. 
 
1.3.6. Kultur 
 
Också begreppet kultur är mångtydigt och omtvistat. Biblioteks- och informationsvetaren 
Jenny Johannisson (2010) beskriver uppdelningen mellan ett estetiskt och ett kulturellt 
kulturbegrepp. I det estetiska kulturbegreppet finns bara en form av kultur, som kan vara mer 
eller mindre kvalitativ, medan det antropologiska begreppet ser en mängd olika kulturer. Den 
estetiska kulturen bygger dessutom på aktivt skapande, medan de antropologiska kulturerna 
ses som passivt bakomliggande för utövande av både estetisk kultur och annan mänsklig 
verksamhet (Johannisson, 2010, s. 17-20). Det estetiska kulturbegreppet är en del i min 
förståelse av kvalitet och populärkultur, men används inte som ett analysbegrepp. Det 
antropologiska kulturbegreppet kommer dock till användning i analysen av rasifiering.  
Socialantropologen Kirsten Hastrup (2004/2010) slår fast att det antropologiska 
kulturbegreppet inte är synonymt med vare sig etnicitet eller nationstillhörighet. Hastrup utgår 
från kultur som ett socialt fenomen, som skapar människors förståelse av världen och ger en 
ram för deras agerande. Det är genom kultur vi kan berätta berättelser, dela kunskap och 



6 
 

skapa mening tillsammans med andra människor. Kulturer kan bara identifieras och definieras 
i förhållande till andra kulturer, samtidigt som en kultur alltid förändras av kontakt med andra 
kulturer. Kultur samlar människor och skiljer dem åt, vilket utgör två kompletterande 
processer (Hastrup, 2004/2010, s. 14-20, 181).  
 
1.3.7. Grindvakt 
 
Grindvakt – mer känt i sin engelska form, ”gatekeeper” – är ett etablerat begrepp inom 
litteratursociologin. Wendy Griswold (1993/2012), professor i sociologi, beskriver att 
grindvakter kan vara till exempel kritiker och andra funktioner eller institutioner som 
påverkar konstnärens vägar till och möten med publiken. Denna funktion är interaktiv och 
beroende av det omgivande samhället (Griswold, 1993/2012, s. 58-62).  
 
Jag anknyter till grindvaktsbegreppet i samband med diskussioner om lektörens position, där 
jag betraktar lektören som en grindvakt med uppdrag att bedöma böckers värde. De är dock i 
hög grad ett mellanled, som förmedlar sina bedömningar till bibliotekarier, varefter 
bibliotekarierna i sin tur bedömer omdömena och är de slutliga grindvakterna, med makt att 
avgöra vilka böcker som köps in till det folkbibliotek där de är verksamma. Lektörerna vänder 
sig inte till en större publik, utan till en begränsad grupp som i egenskap av sin egen 
profession gör en ytterligare bedömning. Lektörer innehar en expertposition, men de riktar sig 
direkt till andra experter och ger dessa underlag för att de i sin tur ska fatta ett beslut. 
 
1.3.8. Relationen mellan begreppen 
 
För att klargöra hur jag ser på begreppens inbördes relationer inom ramen för analysen 
kommer jag att kortfattat gå igenom dem och deras kopplingar till varandra. 
 
Lektörsomdömen är den genre till vilken jag hänför de texter som utgör mitt material. Själva 
termen lektörsomdömen är dock inte ett analysbegrepp. 
 
Normer och dess följdbegrepp normativitet är det överordnade begrepp inom ramen för vilket 
jag förstår de övriga analysbegreppen genus, sexualitet, ”ras”/rasifiering, kultur och 
grindvakt.  
 
Det är normer som styr hur genus får ta sig uttryck i identiteter och de starka normativa 
identiteter som utgör genusstereotyper. Det finns mer eller mindre normföljande och 
normbrytande sätt att uttrycka genus på. Även sexualiteten är starkt påverkad av normer som 
blir den måttstock utifrån vilken rätt respektive fel sexualitet bedöms.  
 
Rasifiering påverkas också av den norm som vitheten utgör, även om maktutövning kopplad 
till rasifiering inte enbart går att kalla normativa utan också har starka inslag av våld och 
förtryck – vilket i och för sig även gäller sexualitet och genus.  
 
Kultur i ordets antropologiska bemärkelse består bland annat av en uppsättning gemensamma 
normer, medan det estetiska kulturbegreppet också är beroende av vilka normer som råder i 
den tid och på den plats där ett kulturuttryck skapas och bedöms.  
Grindvakten, slutligen, baserar sin funktion på normer, som utgör grunden för behovet av att 
en grindvakt bedömer, hindrar och släpper igenom det som får godkänt i relation till den 
måttstock som normer utgör.  
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Normer finns alltså som en underliggande dimension i samtliga de begrepp som kompletterar 
diskursteorins begreppsapparat – och även diskursteorin förstår jag utifrån normer, vilket 
kommer att beskrivas närmre i kapitel 3.  
 
1.4. Disposition 
 
Efter denna inledande genomgång av forskningsingång, problemområde, syfte och 
frågeställningar samt begreppsdefinitioner vidtar andra kapitlet, som bidrar med bakgrund i 
form av en historisk genomgång och en redovisning för tidigare forskning. Kapitlet avslutas 
med en reflektion kring vad som fortfarande är outforskat.  
 
Det tredje kapitlet presenterar diskursteori i Laclau och Mouffes tappning, samt kritik mot 
denna och min egen positionering. Kapitlet rymmer också en diskussion kring min förståelse 
av diskursteorin i relation till övriga analysbegrepp. Avslutningsvis beskriver jag mina 
kunskapsanspråk.  
 
Det fjärde kapitlet är en genomgång av metod och material. Här preciserar jag diskursteorin 
till en metodologiskt användbar uppsättning begrepp och centrala tankar. Jag beskriver 
relationer mellan begrepp och presenterar de specifika frågor som jag, utifrån diskursteorin, 
har ställt till mitt material. Därefter presenteras de lektörsomdömen som utgör mitt 
primärmaterial. Avslutningsvis diskuterar jag hur metoden kan appliceras på materialet samt 
vilka förutsättningar som materialet ger. 
 
Kapitel fem, det första analyskapitlet, beskriver tre normativa sfärer i materialet: genus, 
sexualitet och rasifiering. Jag undersöker vilka skillnader som kan ses över tid och hur dessa 
förändringar kan förstås i relation till samhällets omvandlingar. Dessutom diskuterar jag vilka 
skillnader och som finns inom material från samma tid, för att försöka slå fast vilka normer 
som har varit ambivalenta, eller med andra ord: graden av antagonism respektive hegemoni.  
 
Kapitel sex, det andra analyskapitlet, beskriver de positioner som syns i materialet: 
folkbiblioteket, bibliotekarien, lektören, läsaren och allmänheten. Medan det första 
analyskapitlet behandlar normer som inte är biblioteksspecifika är fokus här på det faktum att 
lektörsomdömen är formade utifrån idén om folkbiblioteket och dess funktion. Analysen 
berör bland annat frågor om urval och förmedling.  
 
Det sjunde och avslutande kapitlet inleds med en tillbakablick. Därefter presenterar jag och 
tydliggör jag de resultat som har framkommit under analysen. Efter förslag på vidare 
forskning avslutar jag med att fördjupa de diskussioner som har blivit aktuella i samband med 
analysen och utvidga dem till områden bortom mitt material. 
 
2. Bakgrund 
 
Som bakgrund till min egen studie redogör jag för historiska skillnader som kan bidra till 
förståelsen av mina två material, dels på en övergripande samhällsnivå och dels på området 
litteratur och bibliotek. Därefter presenterar jag den tidigare forskning som jag har funnit vara 
relevant att referera till.  
Den historiska bakgrunden bygger på forskning, men är här separerad från tidigare forskning. 
Uppdelningen har skett därför att de historiska förändringar som beskrivs bidrar till min 
förståelse av materialet och därmed är implicit närvarande i analysen, medan jag under 
analysens gång refererar till de källor som presenteras under rubriken ”Tidigare forskning”. 
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2.1. Historiska förändringar 
 
De lektörsomdömen jag studerar har tillkommit i två olika kontexter. Under de åttiofem år 
som skiljer materialen år har samhället förändrats, liksom förutsättningarna för – och synen på 
– litteratur och läsning. Som en bakgrund till min förståelse av materialet kommer jag att 
kortfattat presentera vissa viktiga skillnader mellan 1928 och 2013. Vid behov går jag längre 
tillbaka än 1928, för att förklara bakgrunden till dåtida förhållanden.  
 
2.1.1. Sekelskiftet, tjugotalet och moderniteten 
 
Idéhistorikern Jonas Hansson (1999) beskriver 1920- och 30-talen i Sverige utifrån den ökade 
sekulariseringen. Traditionella värden var inte lika starka och individualismen vann mark. 
Samtidigt var inte de dominerande samhällsklassernas makt lika självklar, vilket ledde till att 
modernisering delvis upplevdes som krisartad (Hansson, 1999, s. 13-22).  
 
En kompletterande bild ger etnologen Ingrid Nordström (2005), som med avstamp i uttrycket 
”det glada tjugotalet” beskriver ett komplext decennium då livsstilen för gemene man 
ändrades radikalt. Första världskriget var över och ekonomin hade blivit bättre efter 
hungerårens kravaller. Samtidigt hade den ryska revolutionen förändrat Europa och skärpt 
motsättningarna mellan olika politiska ideologier, främst i fråga om liberal betoning på 
personlig frihet kontra samhällets ansvar för individen. Ungdomars intressen ansågs alltmer 
viktiga och gamla auktoriteter ifrågasattes. Reklamen blev alltmer kraft, filmmediet slog 
igenom liksom jazzen, restauranger och nöjesliv blomstrade. Förändringarna ledde till 
högljudda varningar om förfall och omoral, samt ett avståndstagande hos vissa grupper från 
kommersiella krafter och amerikanskt inflytande (Nordström, 2005, s. 9-15).  
 
1921 skedde det första svenska valet med allmän rösträtt får både män och kvinnor. Länge 
hade bara en liten andel av männen haft rösträtt (Riksdagen, 2015). Sveriges regering år 1928 
bestod av en koalition mellan frisinnade och liberaler, med Carl Gustaf Ekman som 
statsminister. Denna regering hade suttit i drygt två år, men var den åttonde 
regeringsbildningen under 1920-talet. Under 1920-talet hade Sverige för första gången 
socialdemokratiska regeringar, men bara under korta perioder då decenniet präglades av 
politiska orolighet med instabila regeringar (Nordström, 2005, s. 14; Regeringen, u.å.).  
 
De ekonomiska historikerna Susanna Hedenborg och Ulla Wikander (2003) beskriver att den 
svenska kvinnorörelsen blev mer aktiv under 1920-talet, parallellt med att politiska reformer 
ledde till en ökad jämställdhet. 1923 öppnades statliga ämbeten upp för kvinnor och 1928 
började staten bekosta inte bara mäns utan också kvinnors gymnasieutbildning. Under 1800-
talet hade kvinnor börjat yrkesarbeta i högre utsträckning (Hedenborg & Wikander, 2003, s. 
85-103 & 164-167).  
 
Bara 5600 personer invandrade till Sverige 1928, betydligt färre än de som emigrerade, till 
exempel till USA (Statistiska Centralbyrån, 1931, s. 37-39). Enligt propositionen till 1927 års 
utlänningslag, citerad via SOU 2005, var anledningen till den då mycket restriktiva 
invandringspolitiken "rassynpunkten". Man ville bevara en ”enhetlig, oblandad ras” och 
menade att ”blandade folkelement” skulle leda till problem (SOU 2005, s. 105). 
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2.1.2. Nytt millenium, postmodernism och teknikexplosion  
 
2013 invandrade knappt 116 000 personer till Sverige, medan cirka 51 000 utvandrade (SCB). 
En femtedel av svenskarna var då födda i ett annat land, eller hade två föräldrar födda i ett 
annat land. Immigrationen till Sverige kom igång under andra hälften av 1900-talet 
(Utrikespolitiska institutet, u.å.). Andra befolkningsmässiga förändringar sedan 1928 är 
befolkningsökning och en påtaglig urbanisering (SCB, u.å.). 
 
Genusvetaren Jens Rydström och historikern David Tjeder (2009) beskriver att konjunkturer 
har svängt under de senaste hundra åren, vilket gjort avtryck i diskurser om samhället. Olika 
skeden av ungdomskultur har avlöst varandra och mångfalden har ökat. Kalla kriget präglade 
flera decennier, Berlinmurens fall innebar ökad optimism, men terrorattackerna i New York 
2001 ledde till två krig och en ökad känsla av hot. I Sverige har folkhemseran tagit slut och 
nyliberala tankesätt dominerar i både ekonomi och politik. IT och internet har inneburit nya 
kommunikationsmönster och förändrat det mediala landskapet. Under 1900-talet debatterades 
genus ur många vinklar, bland annat biologi konstra social konstruktion. Allt fler partier 
anslöt sig till feministiska strävanden och genus fick större utrymme i medierna. Rydström 
och Tjeder kallar 2000-talet för svårfångat, men beskriver bland annat intersektionalitet, 
queerfeminism och ökat fokus på antidiskriminering (Rydström & Tjeder, 2009, s. 211-222).  
 
Idéhistoriskt har modernismen ersatts av postmodernismen. Enligt sociologen Poul Poder 
(2007) innebär postmodernitet bland annat att värdeneutrala och beständiga teorier om 
samhället anses omöjliga, eftersom all kunskap ses som föränderlig (Poder, 2007, s. 383). 
Mina teoretiska och kunskapsmässiga anspråk i denna uppsats är starkt beroende av 
utgångspunkter som hör hemma i det postmoderna tänkandet.  
 
2013 hade Alliansen, bestående av fyra partier med liberal och konservativ inriktning, blivit 
omvalda. Det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna hade ökat dramatiskt och tagit 
plats i riksdagen. Innan 2006 hade Socialdemokraterna dominerat i regeringspolitiken sedan 
slutet av trettiotalet (Regeringen, u.å.). 
 
Samhälleliga förändringar påverkar litteraturen, men det finns också förändringar som mer 
specifikt rör litteratur, läsning och bibliotek. Några av dessa utvecklingslinjer beskrivs i nästa 
avsnitt.  
 
2.1.3. Bokmarknad och populärlitteratur 
 
Litteratursociologen Johan Svedjedal (1999) ser en utveckling där 1800-talet innebar att 
författaren blev en aktör på en marknad, snarare än en lärd person som var ämbetsman. 
Samtidigt utvecklades stödsystem som stipendier och biblioteksersättning. 1928 hade den så 
kallade bokfloden växt till mer än 2500 titlar per år. 2013 var mängden utgivna böcker fler än 
10 000 (Svedjedal, 1999, s. 631-637, 652-655).  
 
Pedagogen Boel Englund och litteraturvetaren Lena Kåreland (2008) beskriver att läsandet 
ökade under början av 1900-talet. Utgivningen av skönlitteratur ökade och barnlitteraturen 
etablerades som genre, vilket både berodde på att läskunnigheten var mera utbredd än tidigare 
och att produktionen av massupplagor hade blivit billigare. Allt fler kvinnor verkade som 
författare. Samtidigt var kritikerna ofta män och här fanns ett utbrett förakt mot kvinnliga 
författare (Englund & Kåreland, 2008, s. 53-55 & 60-73).  
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Bibliotekarien Lena Lundgren (2015) diskuterar medieuppståndelsen 1907 kring de då 
populära pojkböckerna om Nick Carter, som hälften av alla svenska pojkar antogs ha läst. 
Debatten ledde till att de utpekade böckerna slutade säljas och att barn uppmanades att lämna 
ifrån sig exemplar som de ägde till sina lärare. Under samma tid lade Valfrid Palmgren fram 
sitt förslag på folkbiblioteken som folkuppfostrande instans, vilket Lundgren ser som en följd 
av debatten kring rätt och fel läsning (Lundgren, 2015, s. 116-130).  
 
I exemplet Nick Carter var det pojkars läsning av fel sorts böcker som ansågs problematisk, 
medan pojkars icke-läsning beskrivs som ett problem idag. Statens kulturråd (2004) menar att 
läsning är betydelsefull för språkutveckling, delaktighet i demokratin, tolerans och empati 
samt självförverkligande (Statens kulturråd, 2004, s. 20). Denna syn på läsning skiljer sig från 
1800-talets, då läsning av skönlitteratur betraktades som suspekt och problematisk, särskilt för 
kvinnor. Litteraturvetaren Anders Öhman (2002) beskriver hur romanen under 1800-talet 
ansågs sakna konstnärlighet. Mottagandet av den allt populärare äventyrsromanen under 
1800-talet innebar enligt Öhman ”en allt starkare tendens att vilja skilja mellan bra och dålig 
litteratur”. Det som ansågs göra äventyrsromanen lågkvalitativ var det kommersiella inslaget, 
samt farhågor om att genren innebar ”moraliskt och sedligt förfall, särskilt bland ungdomar”. 
Förutom ungdomar sågs även kvinnor som en riskgrupp, då de i enlighet med etablerade 
könsstereotyper ansågs instabila och benägna att hemfalla till lättja (Öhman, 2002, s. 8-12).  
 
2.1.4. Folkbibliotek och folkbildning 
 
Litteratur- och förlagsvetaren Ann Steiner (2012) beskriver att folkbiblioteken i Sverige har 
tre källor. Kommersiella lånebibliotek lånade främst ut populärlitteratur. De offentligt 
finansierade sockenbiblioteken tillhandahöll litteratur som ansågs uppbygglig. Folkrörelsens 
bibliotek, som kunde drivas av frikyrkor eller arbetarrörelser, erbjöd vad folkrörelsen ifråga 
ansåg lämpligt (Steiner, 2012, s. 213). Dessa bibliotek hade alltså olika inriktningar, vilket 
påverkade vilken sorts litteratur de ville tillhandahålla. 
 
Svedjedal (1999) understryker att biblioteken fram till mitten av 1800-talet var till för 
medelklass och överklass. Först i och med att skolundervisning blev vanligare i underklassen 
började läsning uppmuntras, i form av sockenbibliotek som var knutna till kyrkan. Överhetens 
syn på lämplig litteratur påverkade urvalet, vilket bland annat innebar att skönlitteratur inte 
fanns tillgänglig. Folkbiblioteken kombinerade enligt Svedjedal denna moraliska litteratursyn 
med kommersiella intressen och folkbildande ideal (Svedjedal, 1999, s. 652-653).  
 
Som en del av folkbibliotekens etablering kom 1905 års biblioteksförordning, som fastslog att 
folkbibliotek var samhällets ansvar. Därefter ökade antalet folkbibliotek dramatiskt. Mängden 
bibliotekslån ökade mellan 1930 och 1995 från knappt 5 miljoner lån per år till drygt 86 
miljoner, för att sedan minska något. I slutet av 1900-talet var mängden bibliotekslån i 
Sverige större än mängden sålda böcker (Steiner, 2012, s. 214; Svedjedal, 1999, s. 631-637, 
652-655; Kungliga biblioteket, u.å.). Sveriges Allmänna Biblioteksförening grundades 1915, 
vilket innebar ett steg mot professionalisering, men först 1972 startades en högskoleutbildning 
för bibliotekarier (Steiner, 2012, s. 214). En stor skillnad mellan 1928 och 2013 är just 
utbildningen, som innebär en påtaglig professionalisering.  
 
Lars Arvidson (1991), professor i pedagogik, beskriver hur folkbildningen under 1920-talet 
sprang ur övertygelsens av att kunskap måste spridas till den breda massan, för att höja 
moralen och slå vakt om viktiga värden. I och med att allmän rösträtt hade införts måste de 
röstberättigade bildas – men utan att de uppmuntrades till högre studier. Samtidigt hade 
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arbetstiden förkortats och den ökade fritiden borde brukas väl, så att inte olämpliga sysslor 
fördärvade individens utveckling. Folkbildningens reformistiska, snarare än revolutionära 
inriktning innebar att personer ur arbetarklassen ansågs behöva utveckla sig själva. Intresset 
var stort; 1920 tillhörde nästan en tredjedel av befolkningen antingen arbetarrörelsen, 
frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen (Arvidson, 1991, s. 19, 51-52 & 234-35). 
 
Oscar Olsson, socialdemokratisk riksdagsman som var med om att införa såväl 
folkbildningsverksamhet som folkbibliotek i Sverige, betonade enligt Arvidsson 
folkbiblioteken som en del av folkbildningen. Även Fredrik Hjelmqvist, som 1928 var 
stadsbibliotekarie i Stockholm, menade att folkbibliotek var den del av folkbildningen som 
gav störst möjlighet till hela befolkningens bildning (Arvidson, 1991, s. 8754, 68-69, 87). 
 
Det fanns alltså en stark betoning på folkbildning under 1920-talet och folkbiblioteken var en 
del av folkbildningsrörelsen. Idag är lärande och bildning en del av biblioteksväsendet, men 
andra behov och målsättningar påverkar också verksamheten. Vanliga uttryck är att bibliotek 
ska vara mötesplatser och upplevelsecentra. I och med att bibliotek ofta integreras i kulturhus 
ligger fokus inte på kultur enbart som enbart tillägnande av redan skapade verk, utan också på 
besökaren som medskapare. En uppmärksammad modell är de fyra rummen, beskriven av 
biblioteksvetarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen 
(2012). Enligt modellen ska folkbiblioteket verka för involvering, innovation, upplevelser och 
egenmakt, genom att vara rum för både inspiration, lärande, performativitet och möten 
(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 589-594).  
 
Bibliotekets roll i samhället idag kan alltså inte enbart förstås utifrån folkbildning. Även om 
folkbildningstanken finns kvar har den fått konkurrens från andra samhälleliga behov. I och 
med att samhället har genomgått genomgripande förändringar har även bibliotekens roll i 
samhället förändrats. 
 
2.2. Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som jag refererar till består delvis av uppsatser som baseras på ett 
liknande material, men i hög utsträckning är den forskning jag hänvisar till tematiskt 
besläktad med min egen studie. Det handlar om forskning som behandlar kvalitet, genus och 
rasifiering, samt populärkultur och läsning. Inledningsvis presenterar jag andra 
studentuppsatser om lektörsomdömen i BTJ:s häften. De uppsatser som finns om 
Biblioteksbladet handlar inte om lektörsomdömen, utan om andra former av artiklar, och 
redovisas därför inte här. 

 
2.2.1. BTJ-häftenas lektörsomdömen 
 
Under de decennier som bibliotekarieutbildningen har funnits har ett flertal uppsatser skrivits 
om BTJ:s häften. Samtliga är skrivna av studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, antingen på kandidat- eller magisternivå. Jag har begränsat mig till att 
läsa uppsatser från de senaste tjugo åren och presenterar de tidigare uppsatser som jag, på 
grund av ett i någon mån gemensamt fokus, hänvisar till i analysen.  
 
Ett undantag som jag vill nämna och diskutera, även om jag under analysens gång inte 
refererar till uppsatsen i fråga, är Marie Johanzon (2001) undersökning av kritik mot BTJ:s 
häften. Denna kritik riktas främst mot lektörerna, som inte anses kompetenta nog för sin 
position. Kritiken framförs av kulturskribenter, författare och förläggare utifrån deras egna 
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intressen, medan bibliotekarier inte ser några bättre alternativ. Johanzon ser dock en 
problematik i BTJ:s kommersiella intressen (Johanzon, 2001, s. 43-47). Jag undersöker inte 
den kritik som i en mängd olika källor riktas mot BTJ:s häften, främst från författare, men vill 
lyfta fram den genomgång som Johanzon har gjort och ha med dessa aspekter i min förståelse 
av vad inköpsvägledning innebär. Utifrån denna kritik förstår jag lektörernas position 
gentemot både författare och bibliotekarier som starkt maktgenomsyrad.  
 
De tidigare uppsatser som jag refererar till fokuserar på genus, men med något olika material. 
Bodil Alvarsdotter (2002) tillämpar ett genusperspektiv på omdömen om Hcg-böcker i häften 
från 2000 (Alvarsdotter, 2002, s. 58-59). David Lundgren (2006) fokuserar på omdömen om 
hästböcker respektive sportböcker (Lundgren, 2006, s. 65-66). Även Susanne Florbäck 
Pershagen (2004) har undersökt genus i barnboksomdömen (Florbäck Pershagen, 2004, s. 53). 
Alla tre berör genusstereotyper i böckerna som bedöms och i själva omdömena. Ett 
gemensamt resultat är att genusstereotyper ses som negativt och att omdömena sällan 
rekommenderar böcker till läsare utifrån genus, men att när en sådan rekommendation sker 
baseras den på samma genusstereotyper som i andra sammanhang är negativt laddade.  
 
Det finns alltså en mängd uppsatser om BTJ:s häften, ännu fler än de som redovisas här. Vissa 
är rent textuella, andra består av intervjustudier. Bland de som analyserar själva 
lektörsomdömena saknas studier som jämför samtida omdömen med sådana som är väsentligt 
äldre. Genus har utforskats, men bara i barnböcker och bara i moderna omdömen. Jag har inte 
funnit studier av etnicitet och sexualitet i omdömena. Jag kommer att undersöka dessa, ännu 
outforskade, aspekter av BTJ:s lektörsomdömen, men relatera till tidigare uppsatser när det 
gäller frågor om genus, värdeomdömen och den förändrade synen på läsning. 
 
2.2.2. Kultur, rasifiering och rasbiologi 
 
Ett område som aktualiseras i materialet är indelningen av människor i olika raser eller 
kulturer. Religionshistorikern Mattias Gardell (2013) beskriver det som antingen kan kallas 
kulturrasism eller etnotism. Han konstaterar att bara vissa kulturer anses hotfulla, nämligen de 
som bygger på annan etnisk bakgrund än den svenska. Kulturer som bildas inom till exempel 
en organisation eller en generation ses däremot inte som ett hot (Gardell, 2013, s. 181).  
Även filosofen Alexander Motturi (2007) skriver om etnotism som ett samlingsbegrepp för 
olika begrepp kopplade till maktsituationer som berör rasifiering. Jag refererar till Motturi i 
samband med en diskussion om kontinuiteten mellan "ras" och kultur.2  
 
de los Reyes och Mulinari (2002/2006) beskriver att rasifiering legitimerar makt- och 
rangordningar, genom essentialistiska sätt att se på och beskriva andra människor. De betonar 
att rasifiering utgår från begreppet "ras", men ser "ras" som en social konstruktion som är 
central när makt struktureras. Även om begreppet "ras" idag är ifrågasatt och inte används 
lever dessa sociala konstruktioner, kategoriseringar och strukturer kvar (Reyes & Mulinari, 
2002/2006, s. 293-296). 
 
För att infoga det rasbiologiska tänkandet 1928 i ett historiskt sammanhang har jag också 
konsulterat historikern Lennart Lundmarks (2007) populärhistoriska skrift om Rasbiologiska 
institutet, som rymmer en översiktlig genomgång av den svenska rasbiologins historia  
 
 
                                                           
2 Jag har tagit del av Motturis bok i e-boksutgåvan, vars sidantal skiljer sig från den tryckta utgåvan. Mina 
sidhänvisningar är därmed bara giltiga för e-boksutgåvan. 
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2.2.4. Kvalitet och popularitet 
 
Inte bara kvalitet, utan även genrers och titlars popularitet påverkar hur de bedöms. 
Popularitet kan tillskrivas värde, men befinner sig samtidigt i en konflikt med 
kvalitetsbegreppet. Som en ingång till området populärkultur refererar jag till litteraturvetaren 
David Gedins (1993) introducerande text på området.  
 
Biblioteks- och informationsvetaren Linnea Lindsköld (2013) har doktorerat på 
diskursförskjutningar i den allmänna och politiska debatten om det statliga kulturstödet 1975-
2009. Avhandlingen undersöker hur litteraturstödet kritiseras och legitimeras utifrån olika 
politiska synsätt. Lindsköld (2012) har även skrivit en artikel om diskursiva 
begreppsförskjutningar i debatter om En bok för alla. Dessa diskursanalyser kretsar bland 
annat kring kommersialisering och kvalitet. 
 
Kulturteoretikern Henrik Kaare Nielsen (2000) beskriver kvalitet i kulturpolitiska 
sammanhang som en fråga om prioritering och fördelning, antingen av materiella eller 
immateriella resurser. Han ser kvalitet som ett fetischerat icke-begrepp, som trots sin brist på 
betydelse ges legitimitet att privilegiera vissa kulturuttryck (Nielsen, 2000, s. 35). 
 
Litteraturvetaren Magnus Persson (2002) skriver om fenomenet masskultur och kritiken mot 
denna. Inom ramen för ett annat forskningsprojekt beskriver Persson (2013) utifrån 
projektansökningar, enkäter och intervjuer att folkbibliotek idag tenderar att se all skönlitterär 
läsning som god och värdefull. Deckare och andra populära genrer anses sakna kvalitet, men 
ses ändå som nödvändiga för att vissa grupper ska vilja läsa och låna. Efterfrågan styr i hög 
grad bibliotekens urval och innebär att den breda litteraturen anses mer passande på 
bibliotekets hyllor än den smala, eftersom den senare ändå inte lånas (Persson, 2013, s. 9-32).  
 
Lisbeth Larsson (1989, 2012), professor i litteraturvetenskap ser i sin forskning en tendens att 
nedvärdera de genrer som uttalat vänder sig till kvinnliga läsare, som chick-lit och tantsnusk. 
När populärlitteraturen uppvärderas under andra halvan av 1900-talet får deckare högre status, 
men inte romantik, eftersom femininitet nedvärderas jämfört med maskulinitet (Larsson, s. 
1989, s. 230-240 & Larsson, 2012, s. 155-160). Populärkultur är alltså starkt kopplad till det 
kvinnligas underordning i de maktordningar som baseras på genus.  
 
2.2.5. Litteraturförmedling och läsning 
 
För att bilda ett sammanhang åt min undersökning av den betydelse som läsupplevelsen 
tillmäts har jag tagit hjälp av biblioteksvetarna Nanna Kann-Christensen och Gitte Balling 
(2011). De beskriver i en artikel hur bibliotekariens roll alltmer kommit att handla om 
litteraturförmedling kopplad till lust och positiva upplevelser, där bibliotekarien i hög grad 
utgår från sig själv som subjektiv läsare (Kann-Christensen & Balling, 2011, s. 100).  
 
Biblioteksvetaren Rasmus Grøn (2010) har i sin avhandling i biblioteks- och 
informationsvetenskap undersökt danska folkbiblioteks förmedling av skönlitteratur under 
1900-talet. Han ser en utveckling vars början är den konfirmativa fasen, 1920-1964. 
Folkbiblioteket konstituerades då som en samhällelig institution, med utgångspunkt i 
upplysning. Användaren skulle bildas och utvecklas som person genom att få tillgång till den 
rätta litteraturen eller kulturen, som skulle vara av god kvalitet. I fokus stod litteraturen, 
snarare än användaren (Grøn, 2010, s. 232-233, 156-158).  
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Under den reformativa fasen, åren 1968-2000, var det istället användarens egen definition av 
sina behov som skulle styr och det var dessa behov som legitimerade bibliotekens 
verksamhet, i enlighet med ett servicetänkande. Bibliotekarien skulle nu både rekommendera 
utifrån sin kunskap och leverera det som användaren efterfrågade. Genrernas värde 
relativiserades alltmer (Grøn, 2010, s. 232-233, 156-158).  
 
Från och med år 2000 menar Grøn att vi har nått en performativ fas, där 
marknadsorienteringen och självbetjäningen har ännu större betydelse. Samtidigt är 
förmedlingen mer aktiv. Bibliotekarier har större fokus på läsning som kultur, samt på sin 
egen läsning och personliga, dialogiska förmedlingsformer. Läsning ses nu som en 
upplevelse, samtidigt som även litteraturförmedlingen ska vara en upplevelse. Användaren 
styr och är agent, men ska också stimuleras och aktiveras (Grøn, 2010, s. 234, 158). En tydlig 
förändring är alltså att användarens smak har fått större betydelse för bibliotekens verksamhet, 
vilket aktualiserar frågan om populära genrer och deras värde.  
 
Då motsvarande forskning från svenska bibliotek saknas är det svårt att belägga att Grøns 
eller Kann-Christensens och Ballings forskning går att översätta till svenska förhållanden. Det 
finns å andra sidan ingenting som tyder på att deras fynd inte skulle ha relevans för svenska 
biblioteks utveckling. Jag refererar till Grøn samt Kann-Christensen och Balling eftersom 
deras fynd är i överenstämmelse med de slutsatser jag själv kan dra utifrån mitt material. 
 
En viktig aspekt av litteraturförmedling är den funktion som går under namnet grindvakt. 
Griswold (1993/2012) beskriver hur litteratursociologier sedan 1970-talet har ritat upp 
produktionsnät, där en viktig funktion är grindvakter mellan olika delar av nätet. Grindvakten 
utgör litteraturens ”kanaler och vägar”, men också ”hinder och filter”. Medier, kritiker och 
bokhandlare, liksom statliga organ och ren juridik, är grindvakter när de antingen förbinder 
konstnärer med eller skiljer dem från en publik. Denna process ska enligt Griswold inte ses 
som mekanisk, utan handlar i hög grad om interaktion. Forskningsmässigt kan grindvakter 
enligt Griswold studeras ur flera synvinklar. Det perspektiv som ligger närmast mitt eget 
handlar om förhållandet mellan innehåll och samhälle, där grindvakterna förändrar sina 
bedömningar när samhället förändras (Griswold, 1993/2012, s. 58-62).  
 
Jag har dessutom haft stor hjälp av Mats Dolatkhahs (2011) avhandling om läsminnen från 
1900-1940. Dolatkhah beskriver läsande som föremål för social kontroll. Vuxna har ställt 
krav på vad barn ska läsa, men även hur, när och rentav om de ska läsa. Läsning hade länge 
låg social legitimitet och kunde innebära att läsaren överskred sociala ramar. Rörelsen från 
kroppsarbete till tjänstearbete innebar dock att stillasittande och intellektuella strävanden inte 
tycktes lika farliga eller främmande. Läsning är idag mer legitim, eftersom den är lättare att 
förknippa med produktivitet. Barns fritid idag har helt andra förutsättningar än tidigare och 
läsning anses vara en av de mest lämpliga fritidssysslorna (Dolatkhah, 2011, s. 205-211). 
Utifrån Dolatkhahs forskning och beskrivning av forskningsläget förstår jag läsning som en 
mångfacetterad akt som aktualiserar normer och identiteter. 
 
2.2.6. Vad finns kvar att utforska? 
 
BTJ:s lektörsomdömen har undersökts i en mängd uppsatser, men ofta med fokus på enbart 
genus och enbart barnböcker. Rena diskursanalyser saknas och ingen tidigare forskning finns 
om lektörsomdömena i Biblioteksbladet. Dessutom saknas diakroniska jämförelser.  
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Lektörsomdömen spelar en stor roll i folkbibliotekens inköp och urval. Dessutom handlar det 
om en genre som har funnits under lång tid, vilket öppnar upp för analyser av hur diskurser 
har förändrats och hur det kan relateras till den samhälleliga kontexten. Förutom att ingen 
förut har utforskat det material som är aktuellt i min undersökning så finns det utrymme för 
forskning på området folkbibliotek och normer. Det finns också många aspekter av genus, 
sexualitet och rasifiering i relation till folkbibliotek och kvalitet som inte har utforskats.  
 
Genom att utgå från ett tidigare outforskat material och tillämpa diskursanalys vill jag bidra 
till en fördjupad kunskap om hur diskurser kring genus, sexualitet och rasifiering har 
förändrats i ett folkbibliotekssammanhang, samt hur det kan relateras till urval och 
bibliotekens position. Jag studerar ett tidigare i hög grad outforskat material, för att med fokus 
på normativa diskursförskjutningar undersöka hur bedömningar att litteratur är relaterade till 
det omgivande samhällets tidsbundna och normgenomsyrade diskurser.  
 
3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska ram som min analys utgår från, nämligen 
diskursteori i Laclau och Mouffes tappning. Kapitlet avslutas med en diskussion av hur de 
analysbegrepp som definierats i avsnitt 1.6 kan förstås utifrån diskursteorins ramverk. 
 
Min studie är i hög grad litteratursociologisk. Lars Furuland (1997/2012) beskriver 
litteratursociologi som en reaktion på att litteraturvetenskapen traditionellt har behandlat 
böckerna i sig, utan hänsyn till samhället. Populärlitteraturen är ett vanligt studieobjekt för 
litteratursociologer, liksom läsning och litterära processer i samhället, till exempel utgivning 
och bedömning (Furuland, 1997/2012, s. 15-20, 30-39). Med Svedjedals (1996) ord handlar 
litteratursociologi både om litteraturen i samhället, samhället i litteraturen och 
litteratursamhället. Svedjedal beskriver litteratursociologin som en inriktning eller ett 
perspektiv, som kan använda olika metoder men alltid utgår från en gemensam förståelse 
(Svedjedal, 1996, 3-20). Jag har inte bedömt att litteratursociologin kan ge de verktyg som har 
varit nödvändiga för analysen. Även om min studie är litteratursociologiskt orienterad har jag 
därför valt att tillämpa diskursanalysens teori och metod.  
 
3.1. Diskursteori  
 
Statsvetarna Ernesto Laclau and Chantal Mouffe står bakom en av de mest använda 
diskursteorierna. Jag förhåller mig till Laclau och Mouffes diskursteori så som de formulerar 
den i boken Hegemonin och den socialistiska strategin (1985/2008). Min förståelse av Laclau 
och Mouffes filosofiska utgångspunkter är dock i hög utsträckning influerad av andra 
författares. Jag hänvisar därför till två diskursteoretiska metodböcker, skrivna av Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips (1999/2000) respektive David Howarth (2000/2007). 
 
Mitt val av diskursteori grundar sig i mitt material, som dels utgör diskurser och dels speglar 
diskurser i det omgivande samhället vid två olika tidpunkter. Jag utgår från Laclau och 
Mouffes diskursteori eftersom den har en förhållandevis tydlig metodologisk möjlighet i 
jämförelse med till exempel Foucault diskursteori, samtidigt som den är mer begränsad i sitt 
omfång än Faircloughs teoribildning. Även Laclau och Mouffes teori för omfattande för att 
jag helt ska kunna tillämpa alla begrepp och nivåer, men teorins centrala tankar och begrepp 
har varit användbara för att synliggöra de diskursiva förskjutningarna över tid i mitt material.  
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3.1.1. Grundläggande filosofi och begreppsbildning 
 
Laclau och Mouffes diskursteori grundar sig på en socialkonstruktivistisk syn. Dessutom är 
den postmarxistisk och influerad av, men också kritisk mot, poststrukturalism (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 31 & Howarth, 2000/2007, s. 117). Det sociala ses som 
en arena för kamp om definitioner och identiteter. Diskurser är inte uttryck för sociala 
relationer, utan alla sociala relationer är diskursiva. Diskurser utgör hela vår omvärld och 
tillvaro (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 31 & Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 
164-165). Det finns i varje samhälle en mängd olika diskursbildningar, som genom olika 
relationer hänvisar till och påverkar varandra (Howarth, 2000/2007, s. 131). 
 
Diskurser ses inte som språkliga fenomen, utan all social praktik liksom alla relationer och 
alla praktiker anses diskursiva. Det är bara genom diskurser som aktörer kan skapa identiteter 
(Howarth, 2000/2007, s. 117). Inte heller fysiska objekt har någon mening i sig själva, utan 
tillskrivs mening genom diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 41-43). Det 
innebär inte att objekt inte existerar, men att de existerar inom ramen för diskursens villkor. 
Diskurser är inte mentala, utan tvärtom materiella och består av såväl det språkliga som det 
icke-språkliga (Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 159-163).  
 
Ord, liksom objekt och handlingar, har ingen diskursiv innebörd i sig själva, utan får mening 
genom sin relation till varandra, närmare bestämt genom att skillnader upprättas. Ord och 
andra diskursiva tecken kallas signifikanter. Genom de artikuleringar som sker när 
signifikanter används relateras de till varandra. Vissa möjliga innebörder aktualiseras, medan 
andra exkluderas. Denna process, den artikulatoriska praktiken, innebär en fixering av 
mening (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 35 & Howarth, 2000/2007, s. 117-118).  
 
Begreppet element står för de signifikanter som ännu inte har en fixerad mening, utan en 
mängd möjliga meningar. Diskurser gör element till moment genom att reducera deras möjliga 
betydelser och fixera dem. Diskursen tillsluter då rörligheten hos signifikanten, men 
tillslutningen är tillfällig. Den ordning som upprättas kan rubbas av framtida artikuleringar, i 
och med att mängden av möjliga betydelser underminerar och ändrar meningen hos en 
signifikant (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 34-35 & Howarth, 2000/2007, s. 
119). Nya artikuleringar är möjliga därför att ingen diskurs kan uppnå totalitet och genom att 
element aldrig helt kan göras till moment (Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 159). 
 
Genom ständiga artikuleringar fixeras mening. Därmed reproduceras eller ändras redan 
existerande diskurser. Artikuleringar bygger på tidigare fixeringar av mening, men 
repetitionen är aldrig fullständig. Den tillfälliga fixeringen av mening sker i relation till 
noder; de privilegierade signifikanter kring vilka andra signifikanter ordnas. Noderna själva 
är tomma och utgör därför element, men får mening genom den aktuella diskursen (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 35-36). I mitt material framträder ett antal noder, till 
exempel ras och lämplighet.  
 
Vissa noder som är särskilt öppna för att tillskrivas olika sorters mening, och därmed särskilt 
icke-fixerade, kallas flytande signifikanter. Diskurser kämpar sinsemellan om att tilldela de 
flytande signifikanterna mening på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 
35). En flytande signifikant som utger sig för att hänvisa till en helhet kallas myt (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 47). I min analys är kvalitet en flytande signifikant. Som myt 
klassificerar jag bland annat föreställningar om kvinnlighet och manlighet, eftersom jag 
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menar att genusstereotyper rymmer en mytisk dimension. Därmed är även femininitet och 
maskulinitet, i sin egenskap av myter, exempel på flytande signifikanter.  
 
De möjligheter som exkluderas av en viss diskurs ingår i diskursivitetens fält. Här ryms de 
olika betydelser som en signifikant skulle kunna ha, men som i en viss diskurs har uteslutits. 
Andra meningar än de inomdiskursiva utgör en fara för den betydelse som signifikanter 
tillskrivs i den aktuella diskursen. Diskursivitetens fält är också det som diskursen är 
konstituerad i relation till. Ingen diskurs kan existera utan sitt diskursiva yttre och alla 
diskurser påverkas av de betydelser som har exkluderats (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 33-34 & Howarth, 2000/2007, s. 119-120). Laclau och Mouffe understryker att 
det meningsöverskott som utgör diskursivitetens fält är nödvändigt för att sociala praktiker 
alls ska kunna konstitueras (Laclau & Mouffe, 1985/2009, s. 166). Det befinner sig därmed 
inte utanför diskursernas funktion, utan utgör en central del av denna.  
 
Sammanfattningsvis menar Laclau och Mouffe att en diskurs "upprättas som ett försök att 
dominera diskursivitetens fält, att hejda differensflödet, att konstruera ett centrum" (Laclau & 
Mouffe, 1985/2008, s. 168). Detta projekt, som inte kan lyckas, är centralt i deras förståelse 
av det sociala. Diskurser är en del av det vi kallar samhället och starkt förknippade med den 
maktutövning som sker i sociala relationer. Dessa aspekter är i fokus för nästa avsnitt. 
 
3.1.2. Samhälle och makt 
 
Laclau och Mouffe ser samhället som våra försök att skapa mening, inte som någonting 
objektivt existerande. Samtidigt understryker de att reproduktion och förändring av mening är 
politiskt. Diskurser handlar om maktutövning och sociala relationer (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 43-44 & Howarth, 2000/2007, s. 120-121). Samhället är enligt Laclau 
och Mouffe omöjligt, genom att det aldrig är totalt eller färdigt. Vi formas av vår sociala värld 
och vår möjlighet att ändra strukturerna är samtidigt beroende av dessa strukturer. Vi kan inte 
tänka bortom alla strukturer, eftersom det är genom strukturer vi skapar mening i världen. 
Meningar är aldrig helt fixerade, men heller aldrig helt öppna. Samhället är därmed tillfälligt 
och delvis strukturerat, samtidigt som vi ofta förhåller oss till samhället som om det vore 
totalt och helt (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 46-47).  
 
I likhet med Foucault förstår Laclau och Mouffe makt inte som något människor innehar, utan 
som ett fenomen där det sociala reproduceras. Det är makt som skapar vår sociala värld och 
gör den meningsfull. Makt skapar kunskap, identiteter och relationer, som samtliga är 
föränderliga. Vi är sociala varelser som måste leva i en social ordning, som alltid beror på 
makt men som också kan förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 44-45). 
 
Två bärande begrepp i diskursteori är hegemoni och antagonism, där hegemoni handlar om 
utebliven konflikt mellan diskurser, för att en diskurs är så etablerad att den tas för självklar. 
Antagonism är motsatsen, alltså konflikt mellan diskurser. Antagonism ska dock inte förstås 
som en konflikt som bygger på identiteter och intressen som redan är fastslagna, utan som ett 
ständigt skapande av identitet och relationer. Det är genom antagonism och hegemoni som 
samhället skapas, samtidigt som antagonism utgör ett hot för diskurser (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 54-57 & Howarth, 2000/2007, s. 121).  
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3.1.3. Identitet, subjekt och grupp 
 
Samtliga diskursteoretiska inriktningar är kritiska till att se individen som ett autonomt 
subjekt. Laclau och Mouffe menar att individuella och kollektiva identiteter organiseras 
genom diskursiva processer, där subjekt blir positioner i diskursen. Subjektet är fragmenterat, 
eftersom det aldrig positionernas på ett enda sätt av en enda diskurs utan har olika positioner 
och identiteter i olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 48-51).  
 
För att förstå Laclau och Mouffes syn på subjektet bör det betonas att de med ordet subjekt 
alltid menar subjektspositioner och att subjektet inte kan ses som "ursprunget till de sociala 
relationerna". Istället är alla subjektspositioner, liksom alla sociala relationer, diskursiva 
(Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 171). Subjektet måste förhålla sig det som är utanför den 
egna identiteten och hotar den, eftersom identiteter – liksom diskurser – bara tillfälligt kan 
fixeras. Identitetsbildningen kan förändras, vilket inte innebär att alla positioner alltid är 
möjliga för alla subjekt (Howarth, 2000/2007, s. 122 & Laclau & Mouffe, 1985/2008, s. 204).  
 
Subjektet är splittrat, fragmenterad och decentrerat ‒ det kan aldrig bli sig självt. Istället 
uppnår det identitet genom att representeras i en diskurs och därefter identifiera sig med en 
subjektsposition i en diskursiv struktur. Genom ekvivalenskedjor kopplas vissa signifikanter 
ihop med varandra och avgör vad subjektet förutsätts vara och inte vara (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 50-51). Diskursiva konstruktioner av begrepp som "man" slår fast vad 
det hör samman med och skiljer sig från. "Man" är en mästersignifikant som är så etablerad 
att den är tom på mening, men fylls med mening genom att relateras till andra tecken. En 
identitet som ”man” står i motsatsposition till identiteten som ”kvinna”. På samma sätt har 
varje identitet en motsats (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 50-52).  
 
Även grupper har identiteter, som kan förstås genom att mängden möjligheter reduceras när 
ekvivalenskedjor upprättas och knyter identiteter till olika möjligheter. Gruppidentiteter kan 
baseras på till exempel hudfärg, genus eller sexualitet. Alla gruppidentiteter tenderar att 
nedtona skillnader och betona likheter inom gruppen, samtidigt som varje gruppidentitet 
bygger på den andre, som exkluderas ur gruppen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, 
s. 51-52). Både enskilda identiteter och gruppidentiteter bygger på ekvivalenslogik. En 
ekvivalenskedja kan till exempel bestå av tre begrepp som kopplas till varandra. Samtidigt 
finns i varje ekvivalenskedja något annat, som inte ingår i ekvivalenskedjan och som bildar en 
negation till den. Identiteten bygger då både på ekvivalenskedjan och på hotet från det som 
inte ingår i kedjan (Howarth, 2000/2007, s. 123). 
  
3.1.4. Kritik mot diskursteori 
 
En mängd kritik har riktats mot Laclau och Mouffe. Dels har deras filosofiska utgångspunkter 
underkänts av andra teoretiker, dels har möjligheten att praktiskt använda deras teori för 
analys ifrågasatts. Jag går här igenom vissa punkter i denna kritik och bygger då särskilt på 
Howarth (2000/2007), samt i viss mån Winther Jørgensen och Phillips (1999/2000). Howarth 
riktar en del egen kritik mot Laclau och Mouffe, till exempel att de inte alltid klargör 
relationerna mellan olika kategorier av begrepp i diskursteorin. Ett exempel är att moment och 
element inte är helt självklart åtskilda eller exemplifierade (Howarth, 2000/2007, s. 134). I 
huvudsak går Howarth dock igenom och bemöter kritik som andra har riktat mot diskursteori.  
 
En vanlig kritik rör relativism och subjektivism, där Laclau och Mouffe i likhet med andra 
socialkonstruktivister ifrågasätter existensen av en sanning som inte är kontextuell. Därmed 
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underkänner de den föreställda objektiviteten och lyfter fram de olika värden som styr vår 
världsbild. Laclau och Mouffes teoribildning är svår att förena med vissa filosofiska 
utgångspunkter, som kritisk realism och positivism. Att världen ses som helt igenom diskursiv 
har kallats idealistiskt, vilket enligt Howarth inte stämmer, eftersom Laclau och Mouffe inte 
förnekar verkligheten i sig utan vår möjlighet att beskriva och förstå denna verklighet utan att 
beskrivningen och förståelsen är diskursiv (Howarth, 2000/2007, s. 128-137).  
 
När det gäller betoningen på tillfälligheten i diskursteorin har den ibland ansetts innebära 
slumpmässighet, vilket bygger enligt Howarth bygger på ett missförstånd av poststruktur-
alistiska tankegångar. Han menar att Laclau och Mouffe snarare skriver fram ett samhälle där 
diskurser hela tiden omformas, men i enlighet med vissa logiker. Samtidigt är diskursteori inte 
deterministisk utan betonar möjligheten till förändring, något som dock inte innebär att allt är 
möjligt eller att strukturer inte begränsar aktörer. Strukturer existerar, men är ändå tillfälliga 
och möjliga att förändra. Andra diskursteoretiker, som Norman Fairclough, har enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (1999/2000) menat att förmågan till förändring är överdriven hos Laclau 
och Mouffe. Här menar Howarth att möjligheterna främst ska förstås som principiella. 
Strukturerna måste inte bestå för evigt i sin nuvarande form, men kan vara svåra att förändra 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 62-63 Howarth, 2000/2007, s. 135-138).  
 
En diskursanalytiker verkar alltid inom ramen för en diskurs och har en position i den 
diskursiva strukturen. Även om det går att distansera sig från diskurser går det inte att ställa 
sig utanför dem. Hela diskursteorin bygger på att ingenting kan vara ren kunskap, inte heller 
analys av diskurser, eftersom analysen är en diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999/2000, s. 56). Dessutom har forskaren alltid vissa normer och värden, samt ett 
visst etiskt förhållningssätt, som kommer att påverka analysen och själva användandet av 
teorin (Howarth 2000/2007, s. 141). Det är viktigt att ha denna förståelse vid en diskurs-
analys. Det omöjliggör inte analysmetoden, men innebär att analysen måste förstås utifrån en 
diskursteoretisk utgångspunkt, där vi bara kan skapa mening inom diskurser. Det innebär inte 
att det inte går att nå fram till slutsatser, men dessa slutsatser färgas av diskurser. 
 
En viktig del av min analys är en som Laclau och Mouffe har kritiserats för att utelämna, 
nämligen frågan om hur subjektspositioner är ojämlikt fördelade utifrån till exempel klass, 
etnicitet och genus. Alla subjekt har inte möjlighet att inta alla subjektspositioner, men detta 
är inte frågor som Laclau och Mouffe själva fäster vikt vid (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 63). Dessa frågor ryms enligt min uppfattning mycket väl i en diskursanalys 
utifrån Laclau och Mouffes teoribildning och kan dessutom befrukta analysen, men deras 
egna begrepp räcker inte alltid till. Jag har därför tillfogat analytiska begrepp som är speciellt 
lämpade för att diskutera normers påverkan på diskursen och som i avsnitt 1.3. 
 
3.2. Kunskapsanspråk 
 
Utifrån min teori och mina analytiska begrepp har jag i analysen tillämpat följande 
grundläggande kunskapsanspråk: 
 

− Att såväl materiella som sociala aspekter av tillvaron är diskursiva. 
− Att jag som forskare verkar i diskurser och inte kan frigöra mig från de diskurser som 

formar mitt sätt att tänka och handla, men att jag kan beskriva diskurser, om än alltid 
subjektivt och diskursivt färgat. 

− Att normer har en central funktion i diskurser och att diskurser därmed bör förstås 
utifrån normativitet. 



20 
 

− Att samhälleliga normer, till exempel de som rör genus, sexualitet och rasifiering, 
avspeglas på alla diskursiva nivåer och därmed har betydelse för bedömningen av 
litteratur. 

− Att ett material, så som lektörsomdömen, inte kan antas spegla det omgivande 
samhället i dess helhet utan är en av många samexisterande diskurser, men ändå kan 
antas säga något om vilka diskurser som är möjliga utifrån normerna i ett samhälle. 

− Att makt är en central aspekt av både diskurser och normativitet. 
 
Som tillägg till diskursteorins begrepp har jag valt att definiera och tillämpa flera 
analysbegrepp: normer, genus, sexualitet och rasifiering. Jag ser alla dessa begrepp som ett 
komplement till diskursteori, som är fullt kompatibla med diskursteorins ramverk och 
dessutom kan bidra med fler dimensioner när det gäller att aktivt analysera diskurser utifrån 
en förståelse för deras samhälleliga kontext. 
 
Normer är inte i fokus när Laclau och Mouffe själva beskriver diskursteori, men i en kritisk 
analys av normer förstås dessa utifrån samma socialkonstruktivistiska synsätt som 
diskursteori bygger på. Precis som i diskursteori är en utgångspunkt för analys av normer att 
den mening de tillskrivs är kontextuell och kan förskjutas, men att deras funktion består och 
att de kan vara svåra att förändra.  
 
Min förhoppning är att en diskursteoretisk analys som utgår från normer och normativitet kan 
vara fruktbar och komplettera de begrepp som är centrala hos Laclau och Mouffe.  
 
4. Metod och material 
 
Detta kapitel fokuserar på diskursanalys som metod, samt presenterar primärmaterialet och 
diskuterar metodens tillämpning på materialet. Inledningsvis presenterar jag den 
diskursanalytiska teorin på en metodologisk nivå, där tillämpningen av teorins begrepp 
tydliggörs och där möjligheten att applicera dess huvudtankar på materialet framgår mer 
konkret än i det föregående teorikapitlet.  
 
4.1. Diskursanalys 
 
Laclau och Mouffe har inte själva genomfört några egentliga analyser, utan enbart skisserat en 
teori, som dock har tillämpats metodologiskt av en mängd forskare. Här beskriver jag, utifrån 
Winther Jørgensen och Phillips (1999/2000), hur jag betraktar diskursteorins metodologiska 
användningsområden. I fokus står diskursers konstituering och förändring, meningsskapande 
genom diskurser, samt mekanismerna bakom det faktum att vissa diskurser framstår som 
självklara. Detta studeras genom de artikuleringar som reproducerar, ändrar och utmanar 
diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 36-37).  
 
Diskursteorins begrepp kan ordnas utifrån fyra kategorier:  
 

− Knuttecken i diskursens organisering, bland annat noder och mästersignifikanter 
− Ekvivalenskedjor där knuttecken tillskrivs mening 
− Identitetsbegrepp så som gruppbildning, identitet och representation  
− Begrepp för konfliktanalys i form av flytande tecken, antagonism och hegemoni 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 57) 
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En diskursanalys utgår från hur diskurser är organiserade, något som synliggörs genom att 
analysen undersöker vilka signifikanter som knyts till olika knuttecknen. Knuttecken betyder 
ytterst lite i sig själva, men genom ekvivalenskedjor fylls de med mening. En viktig fråga är 
dessutom vad signifikanter inte sammankopplas med i en diskurs. Vad är motsatsen till olika 
begrepp och vilka utgör i olika sammanhang de andra? Vad exkluderas ur diskursen? Nästa 
steg är att hitta flytande signifikanter, där diskurser kämpar om att fylla en signifikant med 
olika sorters mening. Finns det olika sätt att förstå verkligheten? Finns det antagonism? Eller 
finns det tvärtom hegemoni? Funktionerna i en diskurs kan genom dessa frågor klarläggas. 
Det handlar om hur en diskurs konstituerar kunskap, verklighet, identiteter och sociala 
relationer, samt vilka försök att nå hegemoni som är i bruk (Winther Jørgensen & Phillips, 
1999/2000, s. 57-58 & 36-37). 
 
Winther Jørgensen och Phillips nämner frågor som forskaren kan ställa till sitt material 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999/2000, s. 36) Dessa frågor har jag utgått från, men 
förenklat och skrivit om utifrån egna behov. Resultatet blev följande uppsättning av frågor, 
som jag under analysens har ställt till mitt material. Alla frågor har inte varit lika relevanta för 
alla delar av materialet, vilket innebär att olika frågor är olika aktuella i olika skeden av 
analysen, även om varje fråga har ställts i varje skede.  
 

− Vilka signifikanter utgör noder? 
− Vilka relationer finns mellan olika signifikanter? 
− Finns det mästersignifikanter och hur fylls de med betydelse?  
− På vilka olika sätt definieras flytande tecken? 
− Vilken mening skapas genom signifikanters relationer till varandra?  
− Vilken kamp om mening verkar äga rum och vilka signifikanter handlar kampen om? 
− Vilka möjliga meningar exkluderas? 
− Vilka subjektspositioner och gruppbildningar framträder? 
− Finns det noder kring vilka identitet organiseras? 
− Finns det inslag av hegemoni eller antagonism?  

 
Analysen genomförs i kapitel 5 och 6. En diskursanalys är svår att genomföra utan att resultat 
framträder direkt i analysen, men i kapitel 7.2 sammanfattar jag resultaten samtidigt som jag 
konkretiserar och fördjupar dem. 
 
4.2. Material 
 
I detta avsnitt presenteras mina två primärmaterial: lektörsomdömen i Biblioteksbladet från 
1928 respektive i BTJ:s häften från 2013. Fokus ligger på att ge ett sammanhang åt båda 
materialen samt betona skillnader och likheter dem emellan.  
 
4.2.1. Biblioteksbladet  
 
Första numret av Biblioteksbladet utkom 1916. Utgivare var Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB), som bildades 1915 och som 2000 bytte namn till Svensk 
biblioteksförening, efter en sammanslagning med Svenska bibliotekariesamfundet. 
Lektörsomdömen fanns med i BBL från start. 
 
Årtalet 1928 är delvis valt på grund av att materialet tedde sig extra intressant och delvis på 
grund av att 1920-talet är en period mellan två världskrig, då kvinnorörelsen hade haft 
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framgångar i bland annat rösträttsfrågan och samhället även i övrigt hade genomgått 
väsentliga omdaningar i form av industrialisering, urbanisering och modernisering.  
 
Mitt material består av samtliga lektörsomdömen i den trettonde årgången av 
Biblioteksbladet, som är uppdelad i fem häften. Jag har till att börja med undersökt det första 
häftet, med 305 lektörsomdömen. Där har jag identifierat diskursiva områden som också är 
aktuella i materialet från 2013 och som verkade lämpa sig för en jämförelse: genus, sexualitet, 
rasifiering, kvalitet samt lämplighet, läsupplevelse och populärkultur. Jag har därefter läst 
igenom resterande häften och aktivt letat efter fler exempel på det diskursiva innehåll som jag 
redan hade identifierat i första häftet. 
 
Till skillnad från BTJ:s häften innehåller Biblioteksbladet andra former av material, så som 
artiklar om biblioteksfrågor. Jag har inte analyserat detta material, eftersom det inte går att 
jämföra med BTJ-häftena. 
 
Den samlingsutgåva av Biblioteksbladets trettonde årgång, som jag har läst i digitaliserad 
form, är utgiven 1929. Texterna publicerades dock ursprungligen 1928. Jag kommer att 
referera till Biblioteksbladet i förenklad form, med referensen "BBL 1928" för hela den 
trettonde årgången av Biblioteksbladet. 
 
4.2.2. BTJ:s häften 
 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) grundade Bibliotekstjänst (BTJ) år 1947, efter 
förslag från en statlig utredning som också föreslog SAB som huvudman (Hallgren, 2007, s. 
10). Sedan 1960 är BTJ ett aktiebolag och Svensk biblioteksförening, dagens motsvarighet till 
SAB, sålde sina sista aktier 2008. Istället ägs BTJ av riskkapitalbolag (BTJ, u.å.).  
 
BTJ:s häften har genom åren haft olika namn och beteckningarna lever idag kvar sida vid 
sida. Exempel på dessa är sambindningen, listan och häftet. Benämningen sambindning 
kommer sig av att lektörsomdömena var tätt knutna till katalogisering, inklusive katalogkort 
och till själva inbindningen av boken (Hallgren, 2007, s. 128-129). Biblioteksbladets 
recensioner hade tidigare varit en vägledning för bibliotekarier, som dock hade handlat böcker 
hos lokala bokhandlare och sedan fått skicka dem på inbindning, en dyr och tidsödande 
procedur som från och med 1952 samordnades genom BTJ (Hallgren, 2007, s. 155-157).  
 
I nuläget utkommer BTJ:s häften 24 gånger per år, både digitalt och i pappersform. För att få 
tillgång till BTJ:s häften krävs en prenumeration. Till de digitala listorna krävs en inloggning 
och gamla listor raderas automatiskt. Jag har sparat pappershäften som har skickats till min 
arbetsplats och mitt möjliga urval var därför de fyra år då jag själv har varit anställd på 
folkbibliotek.  
 
Jag har efter vissa förberedande stickprov djupanalyserat 197 omdömen ur 2013 års sista 
häfte, nummer 24. Jag har även läst fem andra häften från 2013 (nummer 16, 17, 18, 19 och 
20), men inte analyserat på samma detaljnivå utan letat efter det diskursiva innehåll som jag 
redan hade identifierat i häfte 24 från 2013 och som kunde jämföras med materialet från 1928. 
Jag har enbart tittat på omdömen som rör tryckta böcker på svenska för vuxna och barn. I 
häftena finns även genrer och medietyper som jag har utelämnat, till exempel tecknade serier, 
musik, TV-spel, filmer, talböcker och ljudböcker, samt icke översatta böcker på olika språk. 
Dessa medietyper och genrer finns inte i Biblioteksbladet är därför inte jämförbara. 
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BTJ har dokument med förhållningsregler och instruktioner till sina lektörer, som jag har valt 
att inte ta del av. De skulle visserligen vara relevanta för att förstå lektörsomdömena och 
säkert kunna förklara en del av analysens fynd, men risken vore att min bild i alltför hög grad 
färgades av instruktionerna och att analysen tog avstamp i instruktionerna, snarare än i själva 
omdömena. Jag tar alltså bara hänsyn till den textuella nivån som själva omdömena utgör, 
vilket också är den nivå som bibliotekarier möter. Eftersom jag inte har tillgång till 
instruktioner för 1928 års lektörer finns det heller ingen jämförbarhet i fråga om instruktioner. 
 
Jag kommer att referera till BTJ:s häften i förenklad form, med till exempel referensen "BTJ 
2013:24" för häfte 24 nr 2013. 
 
4.3. Diskussion om material och metod 
 
Jag använder mig uteslutande av textuellt material, dels digitaliserat och dels i pappersform. 
Både när det gäller Biblioteksbladet och BTJ:s häften är materialet omfattande och jag har 
behövt begränsa omfattningen av både material och analys. Det har inneburit att jag gör 
närmre analyser av en del av materialet och mer översiktliga analyser av ett större material.  
 
Jag har analyserat den textuella nivå som lektörsomdömena i sig själva utgör. Jag har alltså 
inte gått vidare till böckerna som bedöms, även om jag ibland har mer insikt i dessa och då 
inte kan undgå att påverkas av min egen uppfattning. Det har inte varit möjligt i min analys att 
särskilja vad som enbart är lektörens egen uppfattning och vad som finns representerat i 
boken. Det faktum att jag gör en tolkning av en text som i sig tolkar en annan text ger upphov 
till en komplexitet i materialet, som också påverkar vilka resultat jag kan se. 
 
Jämförelsen mellan två tidsperioder är i denna studie ett sätt att undersöka hur diskursen i 
svenska lektörsomdömen riktade mot folkbibliotek har ändrats i fråga om vissa centrala 
signifikanter. Jämförelsen är historisk, vilket innebär att jag letar efter likheter och skillnader 
samt i vissa fall relaterar dem till samhällets förändringar. Jag antar inte att de normer och 
diskursiva uttryck som återfinns i mina material är representativa för samhället som helhet vid 
de två tidpunkter då materialen tillkom, utan betraktar dem som skapade av personer med en 
viss position och ämnade för en viss publik. Dock utgår jag från att de normer och diskursiva 
förskjutningar som syns i materialen kan ge grund för vissa slutsatser om vad som har varit 
möjligt att uttrycka och att detta måste förstås i relation till normativitet.  
 
Inte bara kontexten, utan också litteraturen i sig har ändrats dramatiskt under dessa åttiofem 
år. Dels kan andra saker diskuteras idag jämfört med 1928, dels är genrerna inte desamma. I 
viss mån har jag uteslutit alltför förändrade former av litteratur, men det gäller främst 
medietyper. Någon full jämförbarhet går inte att uppnå och förändringar i till exempel vilka 
genrer som finns – och hur de värderas – är en intressant aspekt av analysen.  
 
Efter att ha valt mitt material har jag främst ägnat mig åt närläsning av en begränsad mängd 
av det totala materialet. Under denna närläsning har jag identifierat återkommande begrepp 
och genomgående drag i lektörsomdömena. De flesta av dessa inledande fynd har jag sedan 
inte analyserat, dels på grund av att de inte kunde jämföras tillräckligt väl mellan årtalen, dels 
på grund av rena avgränsningsskäl.  
 
Efter denna inledande närläsning har jag listat intressanta signifikanter, men också olika sätt 
att skriva om litteratur i lektörsomdömena. Jag har sedan läst igenom det resterande 
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materialet. På grund av materialets storlek har vissa omdömen blivit lästa upprepade gånger, 
medan andra redan vid en första läsning inte har befunnits relevanta och därför utelämnats.  
 
Min analys har utgått från materialet och den diskursanalytiska metoden i en spiralrörelse. Jag 
har dels utgått från materialet och vad det i sig självt ger, dels från min egen förståelse och 
slutligen från analysmetoden. Genom de begrepp som Laclau och Mouffe tillhandahåller, 
kompletterat med andra analysbegrepp, har jag kunnat behandla mitt material på ett 
konsekvent sätt, som också har blottlagt nya nivåer av betydelser och betydelseförskjutningar.  
 
De flesta förekomsterna av analyserade signifikanter hänvisar jag bara till summariskt, medan 
vissa har fått tjäna som exempel. Bakom de enstaka exempel som förekommer i analysen 
finns därmed ofta stora mängder av andra möjliga exempel på de aktuella signifikanterna.  
 
5. Tre normativa sfärer: Genus, sexualitet, rasifiering 
 
I detta inledande analyskapitel diskuterar jag diskursiva förskjutningar i relation till 
normativitet på tre specifika områden: genus, sexualitet och rasifiering. Jag har valt dessa 
normativa sfärer för att de har genomgått stora förändringar under de åttiofem år jag studerar, 
samt för att de tydligt framträtt i materialet. Andra områden som finns representerade i 
materialet, men som av avgränsningsskäl inte har analyserats, är klass, politik och religion. 
 
5.1. Genus 
 
Här undersöker jag hur genus framträder i materialet, antingen genom att boken i fråga, dess 
karaktärer eller läsaren kopplas till noden genus. Den första delen av analysen berör hur 
böcker anses vara lämpliga för olika läsare, baserat på genus. Därefter behandlas 
mästersignifikanterna man/kvinna och hur de ges olika mening 1928 jämfört med 2013. 
Mängden omnämnanden av genus är fler 2013 och mer ambivalenta, vilket innebär att 
analysen av det senare materialet behöver vara mer omfångsrik för att fånga dess komplexitet.  
 
5.1.1. Flickböcker, pojkböcker och hästintresserade 
 
För barnböcker finns 1928 uppdelningen "Flickböcker", "Pojkböcker" och "Böcker för pojkar 
och flickor". Gränserna är dock inte helt skarpa ‒ en bok som står under kategorin flickböcker 
sägs även passa pojkar (BBL 1928, s. 160). En annan flickbok sägs passa pappor (BBL 1928, 
s. 161), utan att skäl anges. Kategorin pappor förekommer annars inte alls, vare sig 1928 eller 
2013. Dessa exempel visar en uppdelning som inte är helt binär, utan i viss mån flytande.  
 
Mängden omdömen av barnböcker är mycket större i materialet från 2013, vilket gör det 
svårare att slå fast hur lektörerna 1928 betraktade barnböcker och deras relation till genus. I 
ett omdöme om en flickbok 1928 menar lektören att det finns "en helt annan must i denna 
flickbok än i de flesta andra med den etiketten" (BBL 1928, s. 161). Detta citat relaterar jag 
till Lundgrens (2015) beskrivning av barnbokskritikern Gurli Linder, en av sin tids stora 
auktoriteter på området, som menade att just flickböcker var substanslösa och förflackande. 
Hon förordade istället att flickor läste pojkböcker eller barnböcker som vände sig till barn i 
allmänhet (Lundgren, 2015, s. 118). Att vissa böcker knöts till kategorin flickor behöver då 
inte betyda att de faktiskt ansågs fullt ut lämpliga för flickor.  
 
2013 är mängden omdömen som explicit könar målgruppen liten, men inte obefintlig. Ordet 
"flickbok" används en enda gång, då tillsammans med ordet "gammaldags" (BTJ 2013:16, s. 
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42) vilket sammankopplar könade böcker med en passerad tid. Många böcker sägs vända sig 
till alla som är intresserade av ett visst ämne, som matlagning, bilar, hästar eller pojkband. 
Här är intresset inte explicit knutet till genus, även om läsaren kan koppla samman intresset 
med en genusstereotyp. Ibland framhålls dessutom att de som är intresserade av ett visst ämne 
inte ska kopplas till ett visst genus. Det kan handla om att fordon beskrivs som "något som de 
flesta barnen uppskattar" (BTJ 2013:19, s. 76). Uttalandet "alla barn som tycker om bilar" 
förtydligas med tillägget "både tjejer och killar" (BTJ 2013:18, s. 65). Ofta nämns också att en 
bok passar "både killar och tjejer" (se t.ex. BTJ 2013:17, s. 78 & BTJ 2013:20, s. 70, 75). Den 
binära uppdelningen är alltså fullt ut i bruk, men det faktum att olika mening knyts till 
flicka/kvinna och pojke/man är föremål för antagonism.  
 
Samtidigt som dessa uttryck för genusneutralitet är många finns det även exempel då 
lektörerna menar att en bok främst vänder sig till eller passar för tjejer (se t.ex. BTJ 2013:17, 
s. 79 & BTJ 2013:19, s. 97). En bok sägs vara "om och för flickor i tidiga tonåren" (BTJ 
2013:19, s. 92), där den lämpade läsaren förutsätts ha samma genusidentitet som personerna i 
boken. Om en annan bok sägs att innehållet är "lättsamt och uppskattas säkert av flickor" 
(BTJ 2013:18, s. 80), vilket kopplar samman lättsamhet och femininitet. Däremot finns i mitt 
material från 2013 ingen bok som anges passa bara för pojkar.  
 
Dessa fynd är i linje med tidigare studier av genusbaserade uttalanden i BTJ:s 
lektörsomdömen. Alvarsdotter (2002) fann i sin genomgång av BTJ-häften från 2000 att 
omdömen om Hcg-böcker sällan menade att böckerna lämpade sig för läsare med ett visst 
genus, även om det förekom (Alvarsdotter, 2002, s. 58-59). Även Lundgren (2006) fann att 
lektörsomdömen om hästböcker respektive sportböcker sällan uttryckte att de passade för bara 
pojkar eller flickor, men att det förekom och då baserades på genusstereotyper (Lundgren, 
2006, s. 65-66). Florbäck Pershagen (2004) fann i några fall att verk rekommenderades på ett 
genusstereotypt sätt, precis som i ovan nämnda studier (Florbäck Pershagen, 2004, s. 53-59). 
 
I likhet med dessa tre tidigare undersökningar finns det i mitt material från 2013 ett uttryck 
för genusmedvetenhet, där genusstereotyper ses som negativa, men också lever vidare. 
Könandet innebär att signifikanterna flicka och pojke kopplas till olika innehåll. Alla böcker 
anses inte lika lämpliga för alla barn, eller anses inte ge samma läsupplevelse till alla barn. 
Samtidigt som en strävan märks att inte koppla stereotypt innehåll till dessa signifikanter i 
vissa omdömen så görs samtidigt kopplingen i andra omdömen. Även 1928 finns en 
ambivalens i kopplingen mellan genus och litteratur, men denna koppling är mer sanktionerad 
genom att själva omdömena är uppdelade efter läsarens genus, vilket inte förekommer 2013.  
 
5.1.2. Kvinnligt och manligt ‒ könade böcker och karaktärer 
 
I diskursteori är motsatsparet man/kvinna ett typexempel på mästersignifikanter, som i sig är 
tomma men ges betydelse genom kopplingen till andra signifikanter. Här undersöker jag dels 
man/kvinna, dels maskulinitet/femininitet. Jag försöker dels slå fast likheter och skillnader 
inom de båda materialen, dels skissera upp viktiga skillnader mellan materialen.  
 
När lektörsomdömen från 1928 berör genus är det nästan alltid kvinnlighet som behandlas. Ett 
fåtal undantag finns dock. En diktsamling uppges vara färgad av "manlig och uppriktig ande" 
(BBL 1928, s. 28). En roman handlar om "en yngling, inom vilken skilda arvsanlag kämpa, 
men som livets hårda hand sist gör till verklig man" (BBL 1928, s. 88). Mästersignifikanten 
man knyts till autenticitet och kamp, varvid maskulinitet knyts till positiva värden. Materialet 
är begränsat, men maskulinitet tycks vara villkorat – det gäller inte alla män i samma 
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utsträckning. I materialet från 2013 visar uttryck som ”en modern, kännande man" (BTJ 
2013:17, s. 26) att maskuliniteten anses ha förändrats över tid, vilket tycks hänga samman 
med mäns emotionella förmågor.  
 
Femininitet beskrivs betydligt oftare än maskulinitet. 1928 beskrivs femininitet både i termer 
av önskat och oönskat, problematiskt och oproblematiskt. En romans intrig uppges bygga på 
att huvudpersonen inte förstår "kvinnolisten" (BBL 1928, s. 11), ett ordval som rymmer 
underliggande överenskommelser om kvinnors egenskaper. En annan roman behandlar "en 
typ av kvinnor", nämligen "kloka, handlingskraftiga kvinnor, som finna sin lycka i arbetet 
utan att förlora sin kvinnlighet eller sin förmåga att älska" (BBL 1928, s. 12). Här är kloka, 
handlingskraftiga kvinnor en särskild "typ". Det framhålls som önskvärt för kvinnor, särskilt 
de som uppskattar att arbeta, att inte förlora femininitet eller kärleksförmåga. Även 
femininiteten är därmed villkorad ‒ en möjlighet, snarare än en självklarhet för de som anses 
vara kvinnor. Denna femininitet är betydligt mer positivt betonad än "kvinnolisten".  
 
Det finns alltså olika sätt att i 1928 års diskurs tillskriva mästersignifikanten kvinna mening. 
Gemensamt för båda mästersignifikanterna kvinna och man är att de inte är ekvivalenta med 
alla kvinnor och män, utan innebär mening och egenskaper som går utöver biologiskt kön. 
 
2013 kan böcker uppmärksamma genusnormer genom ord som "genusaspekten", 
"genusarbete", "genusperspektivets betydelse" och "könskritiskt perspektiv" (se t.ex. BTJ 
2013:16, s. 26, BTJ 2013:17, s. 10 & BTJ 2013:18, s. 11 & 35). Ordet jämställdhet används 
frekvent. Lektörer kan klaga på att en historiebok nämner "ett fåtal kvinnor" (BTJ 2013:20, s. 
16) eller berömma det faktum att en pekbok innehåller maskiner av "kvinnligt kön" (BTJ 
2013:16, s. 61). Lektörer förhåller sig till "ett jämställdhetsperspektiv" där det ”är positivt att 
förskolläraren är en man och att Valles mamma har en verkstad" (BTJ 2013:17, s. 66).  
 
Signifikanten genus är alltså explicit förekommande 2013 och knyts till jämställdhet och 
representation. Genus tillskrivs stor betydelse och positiva värden knyts till brott mot 
genusstereotyper, ojämställdhet och dålig representation. Samtidigt finns en snedfördelning i 
materialet, där faderskap och pappor sällan nämns, medan moderskap och mammor är vanligt 
förekommande. Feminism är inte heller enbart önskvärt. En bok om genus beskrivs som 
"feministiskt vinklad", men lektören menar att "helheten blir ändå balanserad", vilket innebär 
att alltför mycket feminism inte vore balanserat, ens i en bok som specifikt behandlat genus 
(BTJ 2013:20, s. 24). Total hegemoni tycks därmed inte ha uppstått i fråga om genus och den 
mening som tillskrivs jämställdhet.  
 
Ett genomgående drag 2013 är att lektörerna använder könade ord om både författare och 
karaktärer. Det handlar om att pronomen likväl som begrepp ur dikotomierna man/kvinna, 
flicka/pojke och tjej/kille genomgående framhålls, även när de skulle kunna utelämnas. Även 
om genusstereotyper utmanas framstår genus därmed som viktigt att betona. Ansedd 
könstillhörighet får inte vara okänd, utan måste tvärtom framhävas. Signifikanten genus är 
därmed fortsatt viktig i diskursen och tillskrivs mening genom ett frekvent användande. 
 
Genus aktualiseras ofta i barnböcker från 2013, särskilt när tjejer går emot genusstereotyper. 
Karaktärer som kallas tjejer beskrivs som starka och kloka. De kräver respekt och är 
"självständiga, modiga och handlingskraftiga" (BTJ 2013:18, s. 65). En karaktär beskrivs som 
"en modern flicka som tar för sig och litar på sin förmåga" (BTJ 2013:20, s. 67). Det finns 
alltså en medvetenhet om att dessa egenskaper är moderna. De hör samman med en tidsaspekt 
och med en utveckling som ansetts ha gått mot något bättre ‒ en situation där tjejer inte bara 
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får vara starka utan också bör vara det. Det finns starka ambitioner att ladda signifikanten tjej 
med styrka, men samtidigt finns diskursiva rester av tidigare laddningar.  
 
Återkommande poängteras könade ord som tjej, flicka och hon tillsammans med ord som 
signalerar kraft och styrka. Samtidigt är det vanligt förekommande att dessa starka tjejer 
beskrivs med ord som glad och rolig. Det tycks därmed önskvärt med fler egenskaper än bara 
styrka ‒ egenskaper som är mer ägnade att behaga omgivningen. Till exempel beskrivs att 
tjejer gärna får vara busiga ‒ men de ska ändå vara rara (BTJ 2013:19, s. 83). Kampen för att 
ladda signifikanten tjej med ny mening tycks fortfarande rymma antagonism. 
 
I fråga om en barnboksklassiker påpekas att "gängse könsroller 1955 råder" (BTJ 2013:24, s. 
60). Även när det gäller nya böcker beskriver lektören om de har "förlegad könsuppdelning" 
eller "följer ett traditionellt könsrollsmönster" (BTJ 2013:16, s. 55 & BTJ 2013:18, s. 63). 
Genusstereotyper framstår som negativa aspekter, som lektören varnar för och som är 
ekvivalenta med dåtid. En bok där mamman finns "som en fast punkt i bakgrunden medan 
pappa är på jobbet" förknippas med "en gammaldags stämning" (BTJ 2013:18, s. 75). Det 
som är traditionellt, förlegat och gammaldags är de genusstereotyper som materialet i övrigt 
kämpar med och mot, men aldrig helt blir kvitt.  
 
Killar uppmärksammas inte på samma sätt som tjejer, men i ett fall menar lektören att det 
viktigt att uppmärksamma killars dåliga mående (BTJ 2013:24, s. 72). Medan tjejer bör 
skildras som starka behöver killar svaga sidor lyftas fram. Parallellen till att starka tjejer också 
ska vara rara finns i en recension av Pija Lindenbaums Kenta och barbisarna, där 
huvudpersonen vill ”vara med flickgänget” men också är ”bra på att spela fotboll, kriga och 
busa". Normbrott och ifrågasättande av könsroller framhålls här som positivt, men samtidigt 
lägger lektören vikt vid att även betona huvudpersonens stereotypt maskulina egenskaper 
(BTJ 2013:17, s. 68).  
 
Vid en jämförelse är det synbart att genusstereotyper inte har samma betydelse som 1928, 
men att de fortfarande tillskrivs betydelse. De är föremål för en antagonism, där de både 
hänvisas till som självklara och utmanas. 2013 är normbrott mot genusstereotyper en positiv 
aspekt, men genus tillmäts vikt genom det frekventa användandet av könande ord. Kvinnors 
styrka beskrivs som positiv 2013, liksom mäns svaghet. Genom en tidsaspekt förknippas vissa 
former av maskulinitet och femininitet med något omodernt och förlegat, medan dessa former 
av genusuttryck inte ifrågasätts 1928. Signifikanten genus – eller, med ett mindre 
anakronistiskt ordval, kön – är heller inte lika uttalad 1928, utan underförstådd och 
förgivettagen på ett sätt som inte är fallet 2013.  
 
I tidigare uppsatser fann Alvarsdotter att genusaspekter sällan kommenterades (Alvarsdotter, 
2002, s. 58-59), Lundgren fann kritiska genusaspekter i vissa omdömen (Lundgren, 2006, s. 
65-66) och Florbäck Pershagen fann att genus kommenterades i ett fåtal barnboksomdömen. 
Florbäck Pershagen såg också att negativa omdömen kunde bero på genusstereotypa 
skildringar (Florbäck Pershagen, 2004, s. 53-59). Mitt resultat är snarare att en stor mängd 
kommentarer rör genus, vilket kan innebära att dessa aspekter har blivit mer uppmärksammat 
under det tiotal år som gått sedan de tre tidigare studierna. Underlaget är dock för litet, både 
vad gäller mitt material och de tidigare studierna, för att några slutsatser ska kunna dras. 
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5.2. Sexualitet 
 
Sexualitet är ett område där normerna i samhället har förändrats på ett genomgripande sätt 
under det senaste seklet. I detta kapitel undersöker jag sexualitetens koppling till moral, 
lämplighet och genus i mina båda material. Inledningsvis undersöker jag materialet från 1928, 
därefter fokuserar nästa avsnitt på 2013. Uppdelningen har gjorts då skildringen av sexualitet 
är radikalt olika i materialen.  
 
5.2.1. Sedlighet och dårskap ‒ sexualitet 1928 
 
I materialet från 1928 är moral en viktig bedömningsgrund när det gäller erotik, samtidigt som 
kopplingen till genus är tydlig. Sexualitet framstår som en kamp mellan ont och gott, i form 
av sedlighet och osedlighet. Flera av de bedömda böckerna har, som en del av sin intrig, 
ogifta kvinnor som blir med barn. Det kan sammanfattas till exempel med att frasen "[e]n man 
känner en kvinna. De skiljas åt” följs av konstaterandet "[k]vinnan skall bliva mor” (BBL 
1928, s. 23). Liksom i Bibeln räcker det ordet "känner" för att beskriva sexuell samvaro (se 
t.ex. Bibeln, 1917, 1 Mos 4:1). Den därpå följande graviditeten framgår tydligt, men 
kausaliteten är underförstådd och alla ord som syftar till kroppslighet utelämnas. I andra fall 
är det implicita draget än mer till sin spets, som när det helt enkelt står att huvudpersonen 
"begår en dårskap, som redan mången gång använts som litterärt stoff" (BBL 1928, s. 17). 
Detta speglar en tid då utomäktenskapliga förhållanden och graviditeter var vanliga, men 
starkt tabubelagda och där riskerna var större för kvinnan än för mannen. Det är därmed 
kvinnan som ”begår en dårskap”.  
 
Tragedier om utomäktenskapligt sex får i flera fall starkt positiva omdömen. Andra böcker i 
materialet hör till underhållningslitteraturen och slutar med giftermål. Där är omdömena mera 
ljumma, vilket kan förklaras med att genrerna skiljer sig åt, men också med att innehållet 
tangerar ett moraliskt gränsland, när det går väl för den som har gjort fel. En bok om 
utomäktenskapligt sex sägs "sluta lyckligt för samtliga parter", vilket framhålls som en 
"motsats till det klassiska föredömet" (BBL 1928, s. 17). Det finns alltså ett manus till denna 
sorts berättelser, där felsteg ska straffas ‒ ett manus som dock inte alltid följs. Att diskursen är 
splittrad mellan olika synsätt märks också i ett omdöme där en man beskrivs värna 
"individualiteten och den egna kärlekslyckan gentemot despotisk föräldramyndighet och 
gängse moraluppfattning" (BBL 1928, s. 19). Här framträder traditionell moral som oönskat 
att följa ‒ att frångå moralen innebär frihet.  
 
I de omdömen som rör sedlighet och sexualitet framställs kvinnan främst som offer:  

 
En mycket väl berättad på ett vemodigt sätt gripande historia om ett kvinnoöde, en vacker och vek men 
karaktärssvag varelse, som blir ett offer för brutala män och hårdhjärtade anförvanter. Hennes gradvisa 
sjunkande utför är givet (BBL 1928, s. 29) 

 
Här samverkar genusstereotyper med moral. Kvinnan är både vacker, vek och karaktärssvag. 
Männen är däremot brutala och den svaga kvinnans öde är att sjunka utför, om hon har oturen 
att stöta på brutala män. Även här märks ett manus, där det ”är givet” att slutet är olyckligt. 
 
Det finns olika sätt att i materialet närma sig kontroversiella frågor om sexualitet – att tydligt 
skriva ut förbehåll, eller att helt utelämna dessa förbehåll. Det är framför allt kvinnan som 
behandlas, inte mannen. Kvinnan är utsatt genom sin förmåga att bli gravid och glida utför i 
sin kontakt med fel sorts män. Kvinnan framstår som ett offer ‒ en oskyldig oskuld som bör 
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bevaras och aktas, men som lätt förstörs och förloras. Kvinnlighet kopplad till sexualitet 
framställs som problematiskt och behöver beskrivas på ett lämpligt sätt. 
 
Sammanfattningsvis handlar sexualitet i materialet från 1928 om moral. Sexualitet kopplas 
framför allt till mästersignifikanten kvinna, men även till motsatsen man, även om kvinna är 
den signifikant som blir mest betydelsebärande. Kvinna kopplas sin tur till offer och svaghet. 
Den utomäktenskapliga sexualiteten kopplas till tragedi, särskilt för kvinnan.  

 
5.2.2. Detaljerade sexscener och BDSM ‒ sexualitet 2013 
 
2013 är det ont om starkt värderande eller moraliska omdömen om sexualitet, vilket tyder på 
att lektörernas roll inte längre är att bedöma just moralen i böckerna. Denna förändring är 
även relaterad till en ändrad diskurs, där sexualitet inte är lika moraliskt konnoterad. Att 
synen på sexualitet är annorlunda i lektörsomdömena från 2013 hänger samman med 
förändringar i samhället under de åttiofem år som gått. I material märks detta bland annat 
genom att ungdomsböcker ofta har sexuella relationer som ett uttalat tema; en tonåring kan till 
exempel upptäcka att dess partner har varit otrogen (BTJ 2013:17, s. 79). I materialet från 
1928 hade sexuella relationer mellan ungdomar inte ens varit möjliga att skildra. 
 
I ett fall anmärker lektören på att "[s]exscenerna [...] är långa och detaljerade" (BTJ 2013:16, 
s. 34). Detta är dock inget värdeladdat omdöme, utan framstår som en informationsfråga. I ett 
annat omdöme kallas en berättelse "medryckande sexig" (BTJ 2013:17, s. 79), där adjektivet 
sexigt som positivt omdöme inte hade varit möjligt 1928. När en karaktär i en bok beskrivs 
som attraktiv och promiskuös (BTJ 2013:19, s. 44) framträder också ett annat språkbruk kring 
sexualitet, samt en annan självklarhet i att sexualitet går att benämna och betona. 
 
Sexualitet har alltså blivit mindre laddat, men bär fortfarande laddning och gränsar även 2013 
till det problematiska. En ungdomsbok "ger upphov till eftertankar och diskussioner både om 
tonåringars utsatthet och användningen av sexualitet som ett bekräftelsemedel" (BTJ 2013:19, 
s. 53). Tonårstiden tycks särskilt problematisk. En bok om våldtäkt beskrivs handla "om 
konsten att hitta rätt i livet som tonåring” och ”hur man ska hitta rätt väg till det motsatta 
könet utan att gå vilse" (BTJ 2013:19, s. 99). Om en tonåring på sin väg till en partner med 
motsatt genusidentitet ‒ inte samma ‒ går vilse kan det sluta med våldtäkt. Sexualitet är 
därmed knutet till våld och övergrepp, eller med andra ord till destruktiva maktaspekter. 
 
En märkbar skillnad är mängden erotiska böcker 2013, som dessutom utgår från sexuella 
praktiker som liknar BDSM. Vi befinner oss i kölvattnet från E. L. James trilogi Femtio 
nyanser (2011/2012). I mitt material bedöms inte denna bokserie, men däremot två böcker där 
lektörerna relaterar till James. Dessa böcker beskrivs negativt, utifrån att de saknar originalitet 
och innehåller genusstereotyper. Det senare ses som extra problematiskt då kvinnorna i 
böckerna är undergivna inom ramen för BDSM-praktik, vilket befäster maktstrukturer (BTJ 
2013:17, s. 44-45). I ett annat fall anges däremot att "den kvinnliga blicken" får utrymme att 
"objektifiera manskroppen på ett befriande sätt" (BTJ 2013:24, s. 40). Normbrott uppmuntras, 
men stereotyper behandlas som negativa. Detta rymmer förvisso moraliska aspekter, men inte 
på samma sätt som i materialet från 1928. 
 
Sexualiteten har en betydligt svagare koppling till moral och framstår generellt sett som 
mindre problematiskt 2013, men knyts samtidigt till våld, våldtäkt och förlegade 
genusstereotyper. Rollen som offer är mera implicit än 1928 och inte lika tydligt kopplad till 
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mästersignifikanten kvinna. Sexualitet över huvud taget är mindre kopplat till signifikanten 
kvinna i 2013 års diskurs. 
 
I ett historiskt perspektiv var villkoren för gravida och nyblivna mammor dåliga innan 
mödraledighet infördes 1955. Först 1974 kom allmän föräldraförsäkring. Situationen för 
ogifta kvinnor var mycket sämre än för gifta, vilket bidrog till att upprätthålla en strikt 
sexualmoral. Under 1960- och 1970-talet kom flera familjepolitiska förändringar, som rätt till 
p-piller och abort (Hedenborg & Wikander, 2003, s. 203-204). Allt sammanhanget framträder 
en radikalt annorlunda diskurs 2013 jämfört med 1928, vilket kan relateras till samhälleliga 
normförändringar. Sexualitet är i högre grad möjligt att benämna och diskutera.  
 
5.3. Rasifiering  
 
Att människor delas upp beroende på ansedd härkomst, vilket i sin tur kopplas till olika 
egenskaper, tycks ske i båda de diskurser jag studerar. Däremot ändras sättet på vilket detta 
benämns. I mitt material från 1928 är begreppet "ras" vanligt förekommande. 2013 pågår 
samma särskiljande mellan människor, men andra ord används och diskursen har fått större 
inslag av antirastisk kritik mot uppdelning och särskiljande, samt mot det förtryck som 
baseras på dessa processer.  
 
Den inledande analysen handlar om själva akten av att dela upp och skilja ut människor, 
medan nästa avsnitt fokuserar på exotisering av den andre och de andra.  
 
5.3.1. Uppdelning och särskiljande 
 
I lektörsomdömen från 1928 finns en mängd hänvisningar till rasbiologisk logik. Det kan 
handla om att "det moderna kulturlivets dekadensfenomen" knyts till "rasförsämrande 
degenerationsfaktorer". Även när en rasbiologiskt färgad bok sägs innehålla överdrifter och 
lektören "kan få lust till motsägelser" så kan "man" inte låta bli att "gripas av författarens 
glödande entusiasm" (BBL 1928, s. 52). 1922 hade Sveriges rasbiologiska institut inrättats. 
Rasbiologi var ett aktuellt ämne, där hotet mot den egna ”rasen” även fanns inom denna i och 
med degeneration, där dåliga arvsanlag ansågs föras vidare i alltför hög utsträckning. Att 
förhindra de med sämst anlag från att reproducera sig och undvika rasblandning var en följd 
av den rasbiologiska logiken. Under 1930- och 1940-talet ledde rashygieniska strävanden för 
att undvika degeneration bland annat till tvångssteriliseringar (Lundmark, 2007, s. 5, 26-29).  
 
Rasbiologi och rasfördomar var aktuella 1928 på ett sätt som inte är fallet 2013, då den rena 
rasbiologin hör till historieskrivningen och rasism ifrågasätts. Även ordvalen skiljer sig 
markant mellan 1928 och 2013. Termen inföding är självklar 1928, liksom en indelning i 
raser där uttryck som "den finska rasen" eller "smålandsras" tycks oproblematiska. Olika raser 
tillskrivs olika egenskaper och civilisation är något som de rasifierade anses sakna och vara 
oförmögna till. En bok om svarta sägs skildra "denna ras, som väl kunna tillägna sig de vitas 
yttre civilisation och alla deras laster men som stå främmande för denna kulturs inre 
betingelser". Boken beskriver "de bildade negrernas problem" – att "de nya idealen äro 
oförenliga med deras barbariska drifter." (BBL 1928, s. 20-21) Kolonialism och slaveri 
framställs även i andra omdömen som ett försök att ge svarta en kultur som de inte kan förena 
med sin fundamentalt annorlunda, sämre kultur.  
 
Inte bara uppdelningen i svarta och vita, utan också en uppdelning i gula och vita framträder 
tydligt i materialet från 1928. Asiater beskrivs som skurkar och en kamp pågår "mellan den 
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gula och den vita rasen", där kineser framstår som en hotfull massa. Uttryck som 
"motsatsförhållandet mellan gula och vita" visar att rastänkandet utgår från kamp mellan 
raser, medan uttryck som "den kinesiska folksjälen" visar att folket anses ha en själ, långt över 
individnivån, liksom rastänkande över huvud taget handlar om att inte se individers egna 
egenskaper, utan att behandla dem som representanter för en grupp (BBL 1928, s. 93 & 128).  
 
I materialet från 2013 används signifikanten "ras" sällan. Begreppen rasism eller 
främlingsfientlighet är desto vanligare. Rasism kopplas till kulturkrockar, utanförskap och 
fördomsfullhet. Lektörerna talar om kolonialism som förtryck och ser det som positivt ifall en 
bok om invandring "ökar förståelsen för de hårda villkor många måste leva med" eller 
"underkänner en hård flyktingpolitik" (BTJ 2013:17, s. 48, se t.ex. BTJ 2013:18, s. 34, BTJ 
2013:19, s. 53 & BTJ 2013:20, s. 41). Det finns därmed en tydlig antirasistisk ambition.  
 
Den signifikant som har ersatt ras i materialet från 2013 är kultur, som i sig är ett mångtydigt 
begrepp. Den rikliga förekomsten av det antropologiska kulturbegreppet i materialet från 
2013 kan bestå i att romanpersoner uppges vara "från olika kulturer och med olika 
värderingar" eller att en romanperson sägs leva "i två kulturella världar, dels den svenska men 
också den kurdiska" (BTJ 2013:17, s. 66 & BTJ 2013:19, s. 99). I omdömet till en bok om 
äldre afrikansk konst frågar sig lektören: "Men hur ska man förstå denna konst, som refererar 
till en helt annan värld?" Försöket att skapa förståelse har kostat författaren "mycket möda" 
(BTJ 2013:17, s. 13). Kulturer beskrivs som olika världar, som endast med stor svårighet kan 
förstå varandra. Till noden kultur i 2013 års diskurs hör också kulturkrock, en signifikant som 
visar att kulturer framstår som så väsensskilda att de inte kan mötas utan problematik 
 
Olika kulturer tillskrivs alltså olika värderingar och olika kulturer uppges utgöra olika världar, 
som dock kan samexistera inom människor. Mångfald beskrivs som positivt, men människor 
från andra länder är främmande. Indianer kallas inte, som i materialet från 1928, för rödskinn. 
Däremot uppges de "uppfatta naturen som levande" (BTJ 2013:18, s. 8). Skillnaderna mellan 
människor är inte längre genetiska, utan mentala och kulturella.  
 
En ungdomsbok skildrar "kurder som bott med sina föräldrar i Sverige en tid", men som 
skickas "hem till sin födelseby". Lektören ser det som positivt att "kulturskillnaderna" 
klargörs och att de "inte förändras lättvindigt", eftersom det "kan förklara reaktioner och 
oliktänkande som vi möter överallt" (BTJ 2013:20, s. 77). Boken anses alltså kunna förklara 
att människor som "vi" svenskar "möter överallt" reagerar och tänker olikt. Kulturer målas 
upp som inbördes homogena, medan skillnader dem emellan utgör grunden för uppdelning. 
Kulturskillnader beskrivs dessutom som svårföränderliga.  
 
Gardell (2013) beskriver hur rasism, trots sitt namn, inte bygger på biologisk "ras" utan på 
systematisk utestängning utifrån tankar om skillnad och kollektiva gemenskaper. När ras inte 
längre är en legitim grund för uppdelning och skillnad har det ersätts av kultur. Istället för 
rasblandning är mångkultur det stora hotet enligt nutida rasism (Gardell, 2013, s. 180-181). 
Även Motturi (2007) beskriver att rasbegreppet har övergått i kulturbegreppet och övertagit 
"semantiska rester från övergivna vetenskapliga och politiska diskurser", vilket innebär att det 
motsvarar rasbegreppet (Motturi, 2007, s. 12). Motturi menar att språk är en maktgenomsyrad 
akt där skillnader upprättas mellan människor och grupper. Inom ramen för skillnadstänkande 
kan olika, för stunden legitima kriterier användas för särskiljande (Motturi, 2007, s. 15-16).  
 
Både Motturi och Gardell förstår begreppen ras respektive kultur som ett uttryck för skillnad 
och uppdelning, vilket märks i mitt material där ansedda skillnader kopplas till dessa begrepp. 
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Jag menar att begreppen ras och kultur i mina båda material är så nära besläktade att de fyller 
samma funktion ‒ det vill säga att särskilja och uppdela människor, utifrån kriterier som på 
många sätt är gemensamma över tid, men som kallas vid olika namn och delvis ges olika 
betydelser. Kulturella skillnader antas i högre grad handla om mentala egenskaper, medan 
"ras" är medfött. Samtidigt används kulturbegreppet för att beskriva essentiella skillnader 
mellan människor på gruppnivå, precis som rasbegreppet. 
 
de los Reyes och Mulinari (2002/2006) menar att det kännetecknande för den essentialism 
som legitimerar maktordningar baserade på rasifiering är en essentialistisk "föreställning om 
människors väsensskilda och oföränderliga olikheter" (Reyes & Mulinari, 2002/2006, s. 293-
294). Detta överensstämmer väl med det särskiljande som både ”ras” och ”kultur” är en del 
av, vilket gör att båda begreppen har en funktion inom ramen för rasifiering.  
 
Den mångfald som syns 2013 är påfallande annorlunda än diskursen kring det hotande, 
främmande som 1928 främst befinner sig utanför det egna landet. 2013 finns det annorlunda 
och särskilda i hög grad inom den egna nationen, men kan också upplevas genom de resor 
som fler idag har råd med. Mångfalden, i form av de andra, framstår även 2013 som 
problematisk. Nästa avsnitt fokuserar på svenskhetens relation till exotisering.  
 
5.3.2. Det exotiska och det svenska 
 
I materialet från 1928 knyts böcker om det icke-svenska till noden exotisk, som i sin tur är 
ekvivalent med främmande. En "sydländsk" konstnär tillskrivs egenskaper som innebär något 
överdrivet: deklamatoriskt, pompöst, grällt och färggrant (BBL 1928, s. 76). På ett liknande 
sätt knyts en bok som är "österländsk" i stilen till ett blomsterrikt språk som "gör boken 
svårläst för en vanlig västerländsk läsare, för vilken redan själva ämnet är främmande nog" 
(BBL 1928, s. 143). Den västerländske läsaren är vanlig, vilket understryker en status som är 
icke-främmande i relation till det främmande.  
 
Medan "vanlig" kan användas om svenska eller västerländska personer används mer 
exotiserande ord om andra folkgrupper, som kallas märkliga eller underliga. Även när 
rasistiska och rasbiologiska inslag saknas framstår människor av annan etnicitet som 
främmande eller exotiska. Det behöver inte vara nedvärderande menat, men handlar om att 
beskriva olikheter som innebär en dikotomi mellan det främmande och det självklara, där det 
främmande förknippas med andra länder eller grupper, det vill säga den eller de andra.  
 
En judisk författare född i Ungern beskrivs som "en mästare i behandlingen av vårt språk", 
trots "sin främmande härkomst" (BBL 1928, s. 93). Svenskan är alltså "vårt språk", inte 
författarens eget. Han konstrueras som främling både i språket och nationen. Om en annan 
bok skriven av en judisk författare menar lektören att läsaren står "skäligen främmande" men 
fängslas "av en brokig egenartad omgivning" (BBL 1928, s. 79). Här syns det främmande, ett 
"vi" som lektören representerar och som är icke-främmande i förhållande till det främmande, 
samt det faktum att det främmande förknippas med något speciellt och märkligt.  
 
En sagobok med "österländska sagor" kritiseras för att illustrationerna inte är nog stereotypa; 
"den österländska prägeln ligger huvudsakligen i kläderna" och en sultaninna ser ut "som en 
nutida dam i aftonkappa" (BBL 1928, s. 160). Det icke-exotiska kopplas till nutiden medan 
det österländska inte anses lika samtida som det västerländska, vilket jag kopplar till en 
allmän koppling mellan den andre och dåtiden, som också tar form av att den andre är 
outvecklad eller traditionell.  
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I materialet från 2013 kvarstår exotiseringen och det faktum att det främmande beskrivs som 
annorlunda, nämligen mera doftrikt, färggrant eller på andra sätt exotiskt. Detta laddas 
genomgående med positiva konnotationer. Det övergripande mönstret är dock att diskursen 
har förändrats på ett sätt som gör det önskvärt att betona likheter, och därmed likvärdighet, 
mellan människor. Uppdelningen i vi och dom är dock fortfarande starkt närvarande.  
 
Motturi (2007) menar att exotism består av "fascination över den andres annanhet som 
sådan", där främlingen inte framstår som en individ. Motturi nämner en rad dikotomier där 
den andre får stå för det ena begreppet, till exempel kultur ‒ natur, förnuft ‒ känsla, 
civilisation ‒ barbari, kontroll ‒ vildhet, vuxen ‒ barn och utvecklad ‒ primitiv. Exotiseringen 
inverterar idealen och den egna gruppen anses ha gått miste om något som finns kvar i mindre 
utvecklade kulturer. Den andre förblir främmande, men värderingarna inverteras, vilket leder 
till en ny form av demonisering (Motturi, 2007, s. 33-34. Förfs. kurs.).  
 
I Motturis analys fångas både frågan om den andre som dåtida och dikotomin där det 
främmande står för något exotiskt i bemärkelsen annorlunda och märkligt, vilket har 
beröringspunkter med den andre som mer naturnära, inte lika vuxen och inte lika utvecklad. 
Istället för att kritisera den andre för bristen på utveckling idealiseras bristen och står för 
något värdefullt. Den andre, liksom den främmande kulturen, anses vara ociviliserad, vilket 
knyts till både negativa och positiva aspekter. De negativa aspekterna är vanligare 1928 och 
de positiva är vanligare 2013, men de är båda representerade i båda diskurserna vilket gör 
civilisation till en flytande signifikant där de olika kopplingarna till andra signifikanter 
handlar om värdeladdning och ideologi.  
 
Motturi menar att särskiljandet mellan människor i vår samtid märks på att vi är neurotiskt 
besatta "av frågan om individens etniska ursprung" (Motturi, 2007, s. 16). Denna besatthet, 
som i sig är en rasifiering, slår igenom i materialet från 2013 i och med att lektören ofta 
nämner var författaren är född eller "har sina rötter" (BTJ 2013:20, s. 60). Uttryck som att 
författaren "ursprungligen är rumänska" (BTJ 2013:19, s. 88) pekar på att hon inte anses vara 
det idag, men att ursprunget behöver benämnas. Det går att byta tillhörighet, men den som i 
grunden har en annan tillhörighet tillhör ändå en annan kategori.  
 
Ansedd bakgrund är meningsbärande för autenticiteten: "Författaren är av iranskt ursprung 
vilket säkert gjort sitt till att boken blivit så äkta" (BTJ 2013:16, s. 40). Även karaktärernas 
ursprung är viktigt, till exempel i frasen "Layla från Iran och Albert" (BTJ 2013:20, s. 58), där 
Alberts antagligen svenska ursprung inte skrivs ut, medan Laylas iranska bakgrund behöver 
benämnas. Det ständiga användande av signifikanter som pekar på det annorlunda och 
främmande, istället för att detta får ingå i det egna, tycks ha samma funktion som det 
frekventa bruket av könande epitet. 
 
Även en annan tendens som märktes i fråga om genus, nämligen att nämna om böckerna 
innehåller stereotyper, förekommer i flera fall när det gäller rasifierande stereotyper (se t.ex. 
BTJ 2013:19, s. 21 & BTJ 2013:18, s. 33). Det tyder på en kritisk medvetenhet om tendensen 
att beskriva människor utifrån färdiga mallar, baserade på rasifiering. Denna tendens saknas 
nästan helt i 1928 års diskurs. 
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6. Läsaren och läsningen 
 
En bok har som syfte att bli läst och denna läsakt kräver en läsare. Lektören är ett exempel på 
en läsare som innehar en expertposition. I lektörens omdömen framträder också en annan 
identitetsposition: den allmänna läsaren. Den tidigare analysen har fokuserat på övergripande 
normativa sfärer som inte är specifika för bibliotek, utan rör större samhälleliga diskurser. Här 
är fokus avgränsat mot idén om läsning och läsare, så som dessa funktioner och positioner 
framträder i omdömena.  
 
Begreppen läsare och allmän läsare kommer att användas synonymt med låntagare. Även 
lektörer och bibliotekarier är självklart läsare i någon mån – särskilt lektören, som läst den 
bedömda boken – men de verkar i relation till en föreställd läsare som kan tänkas låna boken 
om den köps in till biblioteket.  
 
6.1. Kvalitet och läsupplevelse  
 
Lektören ska bedöma böckers kvalitet och denna bedömning baseras på föränderliga kriterier. 
Hur läsningen värderas och vad den sammankopplas med är också beroende av historisk 
kontext. I detta inledande analyskapitel kapitel jämför jag hur kvalitet och läsupplevelse 
framträder i materialet och förhandlas fram utifrån olika kriterier.  
 
6.1.1. Förhandlad kvalitet – lektörernas positionering 
 
I fokus för denna analys står lektörens position i förhållande signifikanten kvalitet. I 
materialet finns en mängd kvalitetskriterier som hänger samman med genre och målgrupp, 
men också med författarens ansedda mognad och skicklighet, språket och stilen samt 
eventuell översättning. Faktaböcker bedöms också utifrån om de fakta som presenteras 
stämmer med lektörens egen uppfattning om området. Jag kommer inte att dröja vid alla dessa 
olika kriterier på kvalitet, utan försöka identifiera andra, mer diskursiva nivåer av 
kvalitetsbedömning.  
 
Kvalitetsbedömning handlar om vad kvalitet anses vara och hur det bedöms, men också om 
vem som bedömer. Lektörerna i mitt material har i uppgift att bedöma kvalitet och förhåller 
sig på olika sätt till den subjektsposition som uppgiften innebär. Frågan om kvalitet avgörs 
utifrån en bedömning, där utfallet är beroende av bedömarens bildning och tränade öga för 
olika aspekter. Lektören står mellan bibliotekarien och låntagaren i en maktsituation där 
lektören kan påverka bibliotekarien, medan bibliotekariens reaktion på denna påverkan kan 
påverka låntagaren.  
 
Att frågan om kritiker och kvalitet är långtifrån enkel märks i ett lektörsomdöme från 1928: 
"Har stora förtjänster, men har på mig ej verkat helt övertygande. Huvudstadskritiken ‒ vars 
omdömen stundom äro svåra att fatta ‒ har förklarat den för ett mästerverk." (BBL 1928, s. 
88) Här positionerar lektören sig gentemot andra subjektspositioner i diskursen. Andra 
kritiker blir polen i positioneringen, medan det annars kan vara den allmänna läsaren som 
anses ha andra krav på boken än lektören själv. Dessutom märks att en bok kan erkännas ha 
goda egenskaper, men ändå måste övertyga lektören. Kvaliteten är alltså i hög grad en 
subjektiv fråga om vilken läsupplevelse som uppstår, vilket jag utforskar närmre längre fram. 
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I omdömena 2013 framhålls det som positivt att en bok är fri från pekpinnar, inte har ett 
mästrande tilltal, inte är polemisk eller fördömande (se t.ex. BTJ 2013:17, s. 68; BTJ 2013:19, 
s. 100 & BTJ 2013:24, s. 13). Dessa uttalanden saknar motsvarighet 1928, vilket kan höra 
samman med förstärkta ideal om individualism och en önskan att låta läsaren själv ta ställning 
i frågor om både värderingar och fakta. Det är därmed avgörande för diskursen att olika 
positioner både inom den aktuella diskursen och angränsande diskurser knyts till olika 
egenskaper, förväntningar och normer. 
 
Bland de positiva omdömena 1928 finns en mängd olika varianter av rekommendationer, som 
handlar om huruvida boken bör eller inte bör köpas in till folkbiblioteken. Ord som 
rekommenderas och anbefalles används ofta. Detta visar på lektörens position som en initial 
läsare, som via sitt omdöme ska vidarebefordra till bibliotekarien huruvida boken är värd att 
läsas av bibliotekets besökare. Lektören intar en position som handlar om att avråda eller 
rekommendera, medan bibliotekarien antas ta intryck av omdömet. Rekommendationer 
förkommer i viss mån 2013, men är betydligt mer genomgående i materialet från 1928, vilket 
tyder på en tydligare vägledande funktion gentemot bibliotekarien som läser omdömet.  
 
Folkbiblioteket är en av de positioner som lektören förhåller sig till. Det är dock i relation till 
läsaren som folkbiblioteket ges mening. Även lektören verkar i relation till denna läsare och 
en uppfattning om vad folkbiblioteken ska erbjuda läsaren. Det handlar dock inte bara om vad 
läsaren behöver eller vill ha, utan också om den roll som folkbiblioteket anses ha och den 
betydelse som lektören vill fixera hos signifikanten folkbibliotek. Denna tematik kommer att 
återkomma i analysen av populärlitteratur.  
 
I nästa avsnitt undersöker jag själva läsakten, som en upplevelse kopplad till känslor, samt 
vilken roll dessa känslor spelar för lektörens bedömning. 
 
6.1.2. Läslust och läsupplevelse 
 
I materialet 1928 förekommer en mängd uttryck för läsupplevelse, vilket gör det till en central 
nod i diskursen. Termen läslust används inte 1928, men lektörerna betonar ändå att läsning 
ska ge läsaren nöje och att boken ska vara ett roligt sällskap. En bok kan vara "till mycken 
trevnad" (BBL 1928, s. 85). Den bör också fängsla, en faktor som inte tycks universell, men 
ändå generaliserbar: "Jag tänker att det kommer att gå mer än en läsare som det gått mig: när 
jag tagit häftet i min hand, kunde jag ej lägga det ifrån mig, förrän det var genomläst." (BBL 
1928, s. 76) Läsupplevelsen framträder som en avgörande faktor för värdet hos både 
skönlitteratur och faktaböcker. Underhållningen, liksom känslomässigt engagemang, är 
viktiga komponenter i lektörens bedömning av boken.  
 
Noden läslust framträder tydligare i materialet från 2013 och kopplas ännu starkare till 
positiva känslor. Precis som 1928 ska det vara lätt att försjunka i trevlig läsning. Boken ska 
vara underhållande och njutbar. Ibland ska den utstråla trygghet och värme eller vara 
kärleksfull ‒ något som närmast besjälar boksidorna med mänskliga egenskaper. Böcker och 
läsning ska vara intressestimulerande, fantasiskapande, beroendeframkallande och trösterika. 
Ett ideal om identifikation är tydligt, där läsaren ska komma nära huvudpersonen: "Det är lätt 
att sätta sig in i Jims känslor och föreställa sig hur han har det" (BTJ 2013:24, s. 72). 
Huvudpersonen kan vara någon "som man gärna vill lära känna ännu mer" (BTJ 2013:18, s. 
81), vilket gör fiktionen till en stark närvaro i läsarens liv. Identifikationen kan handla om att 
boken "kan stötta unga läsare med liknande oro" (BTJ 2013:17, s. 43 & BTJ 2013:19, s. 90).  
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Positiva omdömen kan 2013 innehålla starka känslouttryck, som "Det här är en bok att älska" 
(BTJ 2013:20, s. 57). Själva läsupplevelsen kan graderas och till exempel kallas stor (BTJ 
2013:19, s. 47). Dessutom förekommer mer tekniska begrepp, som läshastighet (BTJ 2013:18, 
s. 61). Positivt är om boken kan kallas sträckläsningsbok eller bladvändare. Dessa aspekter 
hänger samman med att boken bör vara spännande, åtminstone om den tillhör genrer som 
deckare och thriller: "Man måste bara veta vad som händer härnäst!" (BTJ 2013:17, s. 79)  
 
Läsningen ska inbjuda till mer läsning, det vill säga väcka mer läslust: "Vi ser fram emot 
fortsättningen!" (BTJ 2013:24, s. 67) Barnböcker bör dessutom "locka många läsovana att 
vilja läsa mer" (BTJ 2013:19, s. 93). Vidareläsning och omläsning är aspekter av läslust och 
framträder som positiva följdeffekter av en positiv läsupplevelse. Särskilt bland barnböcker 
märks att lektörerna 2013 lägger vikt vid hur läsaren påverkas av läsningen. Denna aspekt är 
betydligt mindre uppmärksammad i barnboksomdömen från 1928, där det istället läggs vikt 
vid vad som är lämpligt för barn, vad barn förstår och vad de vill ha. Det senare uttrycker 
förvisso att barnen vill läsa och ord som rolig eller njutbar förekommer emellanåt, men i 
fokus för barnboksomdömena 1928 står snarare den vuxne och dennes åsikter.  
 
Även 2013 är det vuxna som skriver omdömena, men de fokuserar i högre grad på barns 
föreställda känslor och i mindre grad på bedömd lämplighet, även om de fortfarande bedömer 
vad barn antas förstå. Barn framträder därmed som en subjektsposition som lektörerna läser 
och skriver i relation till. Den dikotomiska motsatsen till barn är vuxna, en position som 
lektörerna själva innehar. Läsupplevelser är 2013 i fokus för diskussion om barns läsning, på 
ett sätt som inte är fallet 1928. Barn framträder i båda diskurserna som en subjektsposition 
vars behov bedöms av vuxna, men där synen på dessa behov tycks ha förändrats.  
 
Förutom lektören framträder subjektspositionen läsaren. Lektören är förvisso läsare, men 
bedömningen utgår från den upplevelse som lektören föreställer sig att en läsare ur 
allmänheten kan få. Lektören står mellan boken och läsaren, men har läsarens föreställda 
upplevelse i fokus. Ordet "man" förekommer ofta, till exempel att "man" vill läsa vidare. 
Denna generalisering visar att lektören delvis kliver ur sin position som expert och ställer sig 
på allmänhetens nivå, samtidigt som allmänheten antas känna det som lektören själv känner. 
Samtidigt framstår lektörens egen läsupplevelse som starkt betydelsebärande. Lektören 
föreställer sig inte bara hur låntagaren kan tänkas uppleva boken, utan beskriver också sitt 
eget, subjektiva möte med boken. 
 
Allt sammantaget är noden läsupplevelse gemensam för båda materialen, men rymmer ett 
annat innehåll 2013 och tycks ha en större betydelse för diskursen som helhet. Därmed 
uttrycks ett ideal av subjektivitet. Boken ska inspirera, väcka känslor, vara spännande och 
inbjuda till identifikation. Bedömningen baseras inte bara på den textuella nivån och de 
kunskaper som kan överföras utan även på mötet med boken, både lektörens eget och det 
föreställda för en viss målgrupp.  
 
Dolatkhah (2011) fann i sin undersökning om läsminnen från 1900-1940 att läsning fyller 
olika syften och ger olika upplevelser som kan handla om humor, nöje, spänning eller intresse 
inför ett ämne (Dolatkhah, 2011, s. 205). Jag bedömer att läsningen som underhållning 
värderas högre i materialet från 2013. Dessutom finns enligt Larsson (1989) en genusaspekt, 
där passionerad läsning tillskrivs mindre värde än distanserad läsning, samtidigt som den 
senare kopplas till maskulinitet och den förra till femininitet (Larsson, 1989, s. 230-240). 
Denna spänning märks till viss del i mitt material, på så sätt att det är bättre om boken är bra 
både för lustläsning och för eftertanke. Det idealiska är "en bok att försjunka i och ryckas med 
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av, samtidigt som läsaren tillägnar sig goda kunskaper" (BTJ 2013:24, s. 58). I nästa kapitel 
utvecklar jag detta resonemang om kvalitetens hierarkier, med fokus på hur olika genrer 
värderas samt hur grupper av läsare knyts till olika genrer och kvalitetsnivåer.  
 
6.2. Litteratur för allmänheten 
 
Här undersöker jag det populära skrivsättet och dess relation till litterär kvalitet, för att se hur 
populära genrer värderas och hur detta knyts till normer. En bok kan rikta sig till, eller anses 
lämplig för, olika målgrupper. Jag diskuterar varför frågan om lämpliga läsare är viktigare i 
1928 års diskurs än i materialet från 2013 och analyserar avslutningsvis hur allmänheten som 
subjektsposition framträder i materialet. 
 
6.2.1. Litterärt eller populärt  
 
I båda materialen är det vanligt att en aspekt hos en bok beröms, medan en annan kritiseras. 
Genomgående är att böcker mäts efter något de inte är. Boken kan vara väl skriven, men inte 
betydande eller lysande och inte av första klass. Detta högre värde är en riktpunkt som få 
böcker anses uppnå, men som många jämförs med. Det räcker inte att en bok är "okej" eller 
bra ‒ det finns också något högre. Det litterära eller mästerliga refereras till som ett riktvärde, 
vare sig det saknas eller uppnås. En hierarki etableras där stora verk hamnar i motsatsställning 
både till böcker som anses dåliga och de som anses bra, men inte stora. 
 
Ofta menar lektören att boken inte uppfyller kriterierna för en riktigt bra bok, men att den 
ändå har ett värde. Det handlar nästan alltid handlar om olika genrer, där boken kan få 
godkänt som förströelse, men inte som konstverk. Boken kan till exempel sakna originalitet 
eller inte vara tillriktigt nyskapande. En författare kan anses spännande eller rolig, men inte 
"stor". Flera olika kvalitetskriterier berörs alltså och vissa uppfattas som uppfyllda, men inte 
andra. Samtidigt står vissa av kriterierna för något mer litterärt, medan nöjesläsningen kan 
kopplas till det populära. Denna dikotomi är starkt betydelsebärande både 1928 och 2013.  
 
I motsatsförhållande till signifikanten populärt står inte bara litterärt, utan också stort och 
originellt. Gedin (1993) beskriver att masskulturen skiljer sig från finkulturen genom att inte 
utgå från originalitet, exklusivitet och distans utan från "standardisering, genretrohet, 
känslomässig läsning och identifikation" (Gedin, 1993, s. 6-7). Den brist på kvalitet som 
uppmärksammas i omdömena kan då läsas som en medveten strategi för att uppnå en annan 
form av värde än det litterära ‒ ett värde som är starkare kopplat till läsupplevelsen.  
 
När lektörerna 1928 uttalar sig om bokens genre och denna genres värde är det nästan alltid 
utifrån en underliggande tanke om att boken innehar en viss sorts värde, men inte andra: 
"Roliga små historier, sådana man träffar på i underhållningsspalterna i pressen, visst ej utan 
viss poäng utan att dock kunna göra anspråk på något egentligt litterärt värde." (BBL 1928, s. 
30) Även 2013 kan en bok vara "läsvärd som ren eskapistisk underhållning" (BTJ 2013:19), 
vilket innebär att frågan om huruvida en bok är läsvärd inte är en fråga om ja eller nej. 
 
I omdömen från 1928 uttalas ofta ett ställningstagande mot äventyrsböcker, till exempel här: 

 
Det skrives otvivelaktigt i våra dagar en massa böcker, som äro hjärtans välmenta ‒ och för all del, 
stundom också riktigt välgjorda ‒ men icke för ty så innerligt onödiga. Allt som står i dem, ha andra 
skrivit om förut och ofta skrivit det mycket bättre. Särskilt gäller detta äventyrs- och 
vildmarksskildringarnas månghövdade släkte. (BBL 1928, s. 25) 
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Dessa populära genrer förknippas med lägre litterärt värde och sämre författande. Att formen 
hos en bok är "lånad från äventyrsberättelsen" kopplas ihop med karaktärer som "mera blivit 
personifikationer av åskådningar och rörelse, än människor, som kunna väcka medkänsla" 
(BBL 1928, s. 30). Genren äventyrsbok knyts till sämre gestaltning och författande som 
otillräckligt hantverk, snarare än konst eller skicklighet. Även 2013 anges genrer som deckare 
och chick-lit hänga samman med "stereotypa karaktärer" och att "gestaltningen tar stryk" 
(BTJ 2013:18, s. 43). De tillmäts ett underhållningsvärde, men ges inte samma värde som ett 
litterärt verk. Den målgrupp som de populära böckerna riktar sig till kopplas samman med 
lågt ställda krav.  
 
Förutom äventyrsböcker knyts även romantiska böcker till brist på kvalitet i 1928 års diskurs. 
Redan det faktum att en bok tillhör dessa populära genrer framstår som en negativ aspekt. 
Läsning för nöjes skull, så kallad hängmatteläsning eller förströelseläsning, står i motsättning 
till läsning där sakkunskap spelar roll. Läsupplevelsen är därmed inte ekvivalent med det 
litterära utan med det populära. 
 
2013 har nya genrer tillkommit, till exempel chick-lit, som nog kan motsvara vad som 1928 
kallas ”missroman”. Vanliga uttryck 2013 är feelgood eller "må-bra-bok". I en feelgoodbok 
ska karaktärerna var "lätta att tycka om". Dessutom ska slutet vara lyckligt. Läsningen ska 
leda till att läsaren "stänger boken med ett må-bra-leende" (BTJ 2013:17, s. 78). 
Genomgående knyts populära genrer till läsupplevelse, underhållning, spänning och 
lättlästhet. Samtidigt som genren ger glädje och tröst betraktas den som mindervärdig: "[E]n 
trevlig och lättläst men knappast minnesvärd må-bra-roman" (BTJ 2013:16, s. 39). 
Populärkulturen kan beskrivas som kvalitativ i jämförelse med andra verk inom genren, men 
inte som god litteratur sett till det litterära fältet som helhet.  
 
Larsson (2013) menar att fokus för vårt kvalitetstänkande fortfarande är böcker som "skapar 
ett stort läsmotstånd" genom komplexitet och motsägelsefullhet. Samtidigt har "böcker som 
med ett lättflytande språk, tydliga karaktärer, tydlig symbolik och en stark och spännande 
intrig förenklar läsningen" inte premierats (Larsson, 2013, s. 159). Detta överensstämmer väl 
med mitt material och märks till exempel i detta omdöme från 2013: "Romanen kräver en 
uppmärksam läsare, som inte räds de många kast som görs i form och innehåll. Det är en 
läsning som berikar, både intellektuellt och emotionellt." (BTJ 2013:20, s. 40) Den 
uppmärksamme och litterärt orädde läsaren kan alltså uppnå en rikedom som den icke-
uppmärksamme går miste om ‒ rikedom som är starkt knuten till intellekt, men även till ett 
känsloliv som kräver en annan rikedom än den rent underhållande.  
 
På samma sätt är en bok som "dröjer sig kvar i minnet" (BTJ 2013:17, s. 38) är mer värd än 
njutning i stunden: 

 
Det här är en sorts politisk världslitteratur som inte har några gränser, ett verk som ekar av T. S. Eliot, 
Roberto Bolaño och Peter Weiss. Det är storslaget och ambitiöst, och en drabbande läsupplevelse utöver 
det vanliga utlovas. (BTJ 2013:17, s. 48) 

 
Många verk kan få godkänt av lektörerna som läsupplevelser lämpade för den stora publiken, 
men verk som anse nå bortom detta får inte bara godkänt, utan anses också inneha andra 
värden som inte är ”det vanliga” och inte heller knyts till den vanliga läsaren ur allmänheten, 
utan till en annan sorts läsare som ställer andra krav.  
 
Lindsköld (2012) fann i en analys av debatter om En bok för alla att signifikanten 
kommersiell i 2007 års debatt ställdes i motsatsposition gentemot kvalitet (Lindsköld, 2012, s. 
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50). I mitt material är det kommersiella aldrig explicit uttryckt, men genomsyrar ändå 
diskursen och de begrepp som används, särskilt när det handlar om popularitet. Marknaden är 
implicit närvarande, men utgör en viktig del av det diskursivitetens fält som diskurserna 
relaterar till, en relation utan vilken de inte kan förstås. En underliggande antagonism kan 
skönjas mellan marknad i form av det populära och kvalitet så som den bedöms av en elit 
utifrån litterära värden.  
 
I sin avhandling om litteraturstödet fann Lindsköld (2013) även att kvalitetsbegreppet gått 
från en negativ definition där kvalitet inte är populärlitteratur, till en positiv definition där 
kvalitet ses som opolitiskt men ändå rymmer en kamp om definieringsmakten (Lindsköld, 
2013, s. 257-265). Det finns en spänning om vad som avgör kvalitet: den allmänna 
populariteten hos ett verk, eller den bedömning som görs av experter. Denna spänning syns 
tydligt i de diskurser jag studerar, där det populära 1928 är något som lektörerna utifrån sin 
expertposition tydligt tar avstånd ifrån, medan popularitet 2013 närmast lyfts fram som en 
form av kvalitet. Denna utveckling hör troligtvis samman med att det litterära fältet har blivit 
mer påverkat av de marknadskrafter som förknippas med den populära litteraturen. 
 
Värt att notera är att analysen ovan bara har behandlat skönlitteratur. Inom fältet facklitteratur 
nämns 1928 ofta att de har ett populärt skrivsätt, vilket kan kopplas till folkbildningens 
strävan efter att genom populära framställningssätt kunna nå även grupper som var ovana vid 
studier (se t.ex. Arvidson, 1991, s. 36). Denna fras saknas i 2013 års material, där istället 
signifikanten lättläst är frekvent använd om både skönlitteratur och facklitteratur för barn och 
vuxna, samt särskilt lättlästa böcker för andraspråksinlärning, dyslexi och personer med andra 
former av särskilda behov. Det är främst skönlitteratur som kallas lättläst 2013 och det 
framhålls som en positiv aspekt, eftersom det möjliggör läsning för fler. Här märks att det i 
2013 års diskurs främst är läsupplevelsen som premieras i läsakten – inte kunskaps-
inhämtningen – och att läsning anses vara något starkt positivt som alla bör ägna sig åt. 
 
Kärnan i det populära är vilken läsare boken riktar sig till och är lämpad för, nämligen de 
som inte har djupare kunskaper och inte förmår uppskatta ett akademiskt skrivsätt. Eller, med 
ett annat ord, allmänheten. Hur allmänheten framträder i materialet är fokus för nästa avsnitt.  
 
6.2.2. Lämpliga läsare  
 
En viktig aspekt när det gäller böcker är deras målgrupp. Liksom de anses vara lämpliga för 
vissa grupper kan de också anses olämpliga för andra. Detta avsnitt undersöker frågor om 
lämplighet i fråga om olika målgrupper. De angivelser som finns i materialet om lämpligt 
genus hos läsaren har dock redan analyserats i avsnitt 5.1.1. 
 
I lektörsomdömena från 1928 är det vanligt förekommande att en bok rekommenderas, men 
bara för en viss sorts läsare – till exempel de som är vuxna, mogna eller kritiska. Böckerna 
ifråga handlar mestadels om sexualitet. Lektörens position tycks vara att ange vem som är fel 
läsare och vilken bok som inte bör nå vissa grupper, när bokens innehåll bedöms vara 
olämpligt för en läsare som inte är tillräckligt vuxen, mogen eller kritisk. De böcker som 
anses lämpliga för ungdomar har ett kristet innehåll och beskrivs som moraliskt uppbyggliga.  
 
En bok som innehåller "bragder, hjältemod och sällsynt offervilja" antas "göra ett djupt 
intryck på all ofördärvad ungdom" (BBL 1928, s. 94). Den fördärvade ungdomen verkar inte 
kunna ta intryck av bragder, hjältemod eller offervilja, vilken den ofördärvade ungdomen 
däremot kan. Omdömet kan relateras till en generationskamp om moral och ideal, där de 
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ungdomar som inte har samma moraliska ideal som lektörerna inte antas ta intryck av bokens 
värderingar. Detta visar på kritikerns positionering i en diskurs och på diskursernas 
föränderlighet ‒ de är föremål för omförhandling och förskjutningar över tid, men är inte 
heller gemensamma för alla grupper i samhället vid en viss tidpunkt. 
Karin Boyes diktsamling Härdarna är inte "en bok för de många", men "säkert ägnad att 
tilltala unga kämpande sinnen". En annan diktsamling, av Erik Blomberg, kan vara "av värde 
för de unga sinnen, som möda sig med att reflektera över livets djupare problem" (BBL 1928, 
s. 85). Här tycks bara unga kunna uppskatta böckerna, men samtidigt sker en uppdelning av 
de unga, utifrån hur kämpande respektive reflekterande de är. Detta visar att lektörerna 
bedömer olika gruppers ansedda förmåga att ta till sig eller uppskatta olika böcker. 
Bedömningen tyckas kretsa kring allmänhetens värderingar och behov, men i denna process 
bör lektörernas egna värderingar betonas, eftersom det är lektörens syn på allmänheten som 
blir avgörande – en syn som styrs av lektörens egna värderingar.  
 
2013 anges inte att vissa böcker bara passar för vuxna. Lektörens skriver om boken riktar sig 
till barn och vilken ålder de är bäst lämpade för, men dessa bedömningar tycks inte bero på 
om ämnet rent moraliskt sett är lämpligt för unga. Däremot förekommer formuleringar om 
böcker som "bör läsas tillsammans med en vuxen” som kan svara på ”svåra frågor" (BTJ 
2013:19, s. 78). Det finns alltså en uppfattning om vad barn klarar av på egen hand och vad de 
behöver hjälp av vuxna för att förstå, men om vuxna träder in och förklarar behöver barn inte 
undanhållas från vissa ämnen. I ett par fall beskrivs dock att yngre barn inte bör läsa en viss 
bok, bland annat en bok med ”äckliga, ibland upprörande” bilder och en biografi över Magda 
Goebbels som anses "lämplig från gymnasiet och uppåt" (BTJ 2013:24, s. 8, 21). Uttalanden 
som "boken är nog inte ett förstahandsval för känsliga läsare" (BTJ 2013:18, s. 35) är snarast 
milt föreslående och tycks implicera att boken är, om inte förstahandsval så kanske i alla fall 
andrahandsval för den känslige. I jämförelse med 1928 års kritiska, vuxna och mogna läsare 
handlar det här om känsliga och icke-känsliga läsare, vilket innebär att det är läsaren som är 
känslig, snarare än att boken i sig är olämplig. 
 
Uttrycket "bör tilltala" är genomgående i materialet från 2013 och markerar att boken inte 
främst är lämplig eller olämplig, utan att en viss grupp antas uppskatta boken. 2013 läggs 
alltså betoningen på läsaren och dennas val av bok, även om läsaren sannolikt inte kommer i 
kontakt med lektörsomdömet, utan får ha en bibliotekarie som mellanhand. Även om läsarens 
perspektiv betonas är det dessutom lektören som både bedömer och beskriver detta 
perspektiv. En möjlig förklaring till bristen på raka rekommendationer baserade på lämplighet 
är att 2010-talets bibliotek i mindre omfattning begränsar informationstillgång. Internet 
innebär obegränsad, ofiltrerad information, samtidigt som ämnen som sex inte begränsas av 
samma normativa tabun. Utifrån Dolatkhahs (2011) forskning förstår jag det som att en 
samhällelig process har ägt rum under de åttiofem år som skiljer mina båda material åt, där 
läsning som praktik anses mer lämplig än tidigare, vilket innebär att den sociala kontrollen av 
särskilt ungdomars läsning har lättat (Dolatkhah, 2011, s. 205-211). Samtidigt har även andra 
normativa sfärer genomgått stora förändringar. Det finns fortfarande innehåll som anses 
olämpligt, men de kriterier som 1928 användes för att avgöra lämplighet är inte lika 
tillämpbara på 2013 års diskurs.  
 
När lektören som expert bedömer böcker i relation till allmänheten skrivs allmänheten fram 
som en subjektsposition i diskursen. Denna process är i centrum för nästa del av analysen.  
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6.2.3. Allmänheten som subjekt  
 
Vissa lektörsomdömen ‒ särskilt från 1928 ‒ innehåller uttalanden om att en bok inte passar 
allmänheten, men oftast anses allmänheten vara målgrupp för boken, något som är tätt knutet 
till frågor om vad allmänheten anses vara och hur den värderas. Vilka böcker anses passa 
allmänheten och varför? Hur framträder allmänheten fram som en subjektsposition och vilken 
mening tillskrivs denna position i diskursen? 
 
Samtidigt som det finns böcker som allmänheten anses vara intresserad av – de populära 
genrerna – så finns i materialet från 1928 böcker som inte bör nå ut till allmänheten. Böcker 
med sexuellt innehåll bedöms som olämpliga "för en bredare publik" (se t.ex. BBL 1928, s. 
139). En bok om "ett lustmord" har enligt lektören "ett både litterärt och psykologiskt värde", 
men den är "knappast lämpad för en större läsekrets" (BBL 1928, s. 18). Boken i fråga anses 
alltså ha ett värde för den läsare som ser till litterärt värde, men inte för allmänheten, som inte 
antas kunna se detta värde. De verkar kunna påverkas negativt av ett olämpligt innehåll, på ett 
annat sätt än den mindre läskrets som förmår uppskatta bokens litterära värde. Populära 
böcker har tvärtom ett värde för allmänheten, men inte för de läsare som ser till litterär 
kvalitet. De omdömen 2013 som rör böcker med sexuellt innehåll gör inte samma bedömning 
av lämpligheten ‒ tvärtom kopplas vissa starkt sexuella böcker samman med den bredare 
publiken, då de ses som populärlitteratur snarare än finlitteratur.  
 
Även 2013 förekommer uttalanden om allmänheten, men själva ordet används sällan. Istället 
kan det handla om den breda publiken, en stor publik eller att boken är "lättillgänglig för en 
bred läskrets" (BTJ 2013:17, s. 18). Det påpekas ofta att boken är populär och framgångsrik, 
eller att författaren är välkänd eller berömd. Det framgår av omdömet om boken eller 
författaren har "rönt stora framgångar" (BTJ 2013:17, s. 35), något som i sig tycks vara ett 
positivt omdöme eftersom det som redan har nått framgång bör ha kvaliteter ‒ åtminstone för 
den breda publiken. Istället för en uppdelning i allmänhet och icke-allmänhet handlar det här 
om en publik som är stor eller bred, i motsats till liten eller smal. Fortfarande handlar det om 
att dela upp läsare i elit och massa.  
 
2013 märks också ett mer frekvent uppdelande av läsare utifrån genrer. Även 1928 talar 
lektörerna om de som läser eller inte läser en viss sorts böcker, men 2013 sker detta tydligare, 
med formuleringar som "bör tilltala alla fans av genren", "Nora Roberts 'fans' blir inte 
besvikna" (BTJ 2013:19, s. 58-59) eller "Lärns stora läsekrets kommer att känna igen sig och 
njuta" (BTJ 2013:18, s. 41). Dessa uttalanden handlar enbart om populära genrer och 
författare. Här syns påverkan från en kultur där människor inte bara har idoler, utan också är 
fans till sina idoler. Att fansen antas uppskatta verket innebär också att de som inte tillhör 
denna skara inte antas göra det, vilket visar på omdömenas relativistiska inställning. 
 
Hänvisningarna till publikens smak blir ett sätt att som lektör avsäga sig ansvaret för att döma 
den allmänna läsaren eller ens bedöma boken. Här finns beröringspunkter med att böcker som 
inte innehåller pekpinnar värderas högt. Den allmänna läsarens egna åsikter och egna förmåga 
att bedöma tillskrivs ett stort värde. Ett extremt exempel är ett omdöme om en bok av Ronda 
Byrne, omtalad författare till kontroversiella böcker om livets mening: "Åsikterna om Byrne 
varierar, från charlatan och falsk profet till unik mystiker, men oavsett skeptiska röster är 
läsekretsen lika stadigt välkomnande." (BTJ 2013:17, s. 18) Här tillskrivs de skeptiska 
rösterna ingen mening, eftersom läsekretsen finns där – och eftersom individen tillskrivs en 
roll som expert över sina egna åsikter. Det är inte längre frågan om verifierbara fakta eller 
kvalitet och lämplighet som en expert kan bedöma, utan om subjektiva åsikter som varierar.  
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Persson (2002) menar att masskultur kopplas till förfall och kris, till en undergång för 
kvaliteten där massan utgör ett hot, både i samhället och för kulturen. Dessutom består 
massan alltid av de andra och är starkt klasskodad (Persson, 2002, s. 22-26 & 38-39). Det är 
påfallande att allmänheten bedöms av de som inte anses tillhöra allmänheten, men som 
förvaltar dess intressen. Samtidigt med subjektspositionen allmänheten uppstår subjekts-
positionen expertisen, som bedömer vad allmänheten behöver – men över tid sker en 
förskjutning, där expertisen bedömer vad allmänheten vill ha, snarare än vad som är lämpligt.  
 
6.3. Bedömningen och biblioteken 
 
Hittills har analysen belyst hur normer kommer till uttryck i lektörsomdömena, samt hur 
kvalitet och lämplighet bedöms i relation till läsupplevelse, popularitet och olika positioner i 
diskursen. Denna avslutade analys fokuserar på hur folkbiblioteket framträder i diskursen. 
Vilken betydelse har de undersökta aspekterna för urvalet? Hur framställd de tre diskursiva 
positionerna bibliotekarie, lektör och läsare ur allmänheten? 
 
6.3.1. Vad styr urvalet? 
 
I materialet sägs ibland rakt ut om en bok rekommenderas eller inte för folkbiblioteken, det 
vill säga om den bör köpas eller inte. Detta är betydligt vanligare 1928. Ibland tangerar dessa 
rekommendationer de normativa sfärer jag har undersökt. 1928 handlar det i relation till genus 
och sexualitet främst om att böcker som handlar om kvinnlig – och antagligen sexuell – hälsa 
inte anses lämpliga för alla läsare, utan enbart för vuxna kvinnor. En bok om kvinnohälsa 
rekommenderas för att "många ömtåliga problem behandlas med finkänslig takt och etiskt 
allvar" (BBL 1928, s. 53). Det krävs både finkänslighet, etik och allvar för att kunna tala om 
så "ömtåliga problem" som kvinnohälsa. Lektören bedömer om dessa egenskaper finns eller 
inte, som en utgångspunkt för sin rekommendation.  
 
Om en bok beskrivs 1928 att författaren "måst föra en långvarig och seg strid, innan hans verk 
mera allmänt fått en plats på bibliotekshyllorna i hans hemland”. Detta då han ”för öppet” har 
skrivit om ”erotiska problem" (BBL 1928, s. 11). Här kommenteras förvisso inte svenska 
bibliotekshyllor, men det tycks som ett faktum att en öppen skildring av ”erotiska problem” 
kan vara en diskvalificerande faktor i urvalet. 
 
Ett annat exempel från 1928 är en postum bok av Oscar Wilde, som utges i censurerat skick. 
Detta berömmer lektören, eftersom det handlar om ”ömtåliga frågor”, samtidigt som få 
låntagare antas ”önska på allvar fördjupa sig i den Wildeska livstragedien” (BBL 1928, s. 84). 
Här handlar det om homosexualitet, som inte tillskrivs ett allmänintresse och framstår som 
både ointressant och alltför ömtåligt på ett folkbibliotek.  
 
Även en bok som skildrar en kvinnas kamp mot ”rasfördomarna” bedöms hos "en och annan 
läsare" kanske kunna väcka "en smula intresse” – men "något värde för folkbiblioteken har 
boken ej" (BBL 1928, s. 141). Låntagare antas inte ha något intresse för böcker som skildrar 
rasifierades perspektiv och detta perspektiv framstår som ointressant och umbärligt, vilket är 
en tydlig diskursiv skillnad gentemot 2013, då antirasistiska anslag är positivt laddade. 
 
Alltför populära böcker hör i 1928 års diskurs alls hemma på folkbibliotek: "Detektivromaner 
kunna biblioteken i allmänhet lugnt överlåta åt intresserade att själva skaffa sig" (BBL 1928, 
s. 11). Folkbiblioteken bör inte vara behjälpliga i att låta alla böcker nå alla läsare. Det går 
förvisso inte att hindra läsare från att "själva skaffa sig" böcker, men folkbiblioteken kan välja 
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bort dem och innehar därmed en position som värnare av kvalitet och moral. Urvalet bör 
spegla vissa värderingar och kvalitetskriterier, även om de inte delas av allmänheten.  
 
2013 är det, som har framgått i analysen av populära genrer, stort fokus på vilken sorts 
litteratur som låntagare efterfrågar. Även 1928 förekommer i enstaka fall uttalanden om att en 
bok förutspås "bli ytterst efterfrågad i alla folkbibliotek" (BBL 1928, s. 43). Här finns alltså 
inget bör förutom att låntagarna kommer att efterfråga boken, vilket är en annan sorts 
rekommendation än när bokens värde i sig är nog för att den bör köpas. Samtidigt handlar 
detta citat om en geografisk faktabok. Det är alltså bildning som efterfrågas, inte förströelse – 
och innehållet är säkerligen inte moraliskt olämpligt.  
 
1928 förekommer också att böcker anses ”ha åtskilligt av värde att ge läsaren", även om de 
inte bedöms som högkvalitativa (BBL 1928, s. 25). Här finns alltså en tanke om att folk-
bibliotekens inköp inte bara ska styras av kvalitativt värde – böckerna ska också ge något till 
låntagarna. Samtidigt handlar detta om något som lektören bedömer att läsaren behöver. En 
diktsamling anses 1928 "förtjäna en plats i våra bibliotek” eftersom den, med ”sin rofyllda 
innerlighet” har ”något att ge just åt vår tid med dess utåt vända, oroliga temperament." (BBL 
1928, s. 23) Här kopplas bokens värde till samtiden och det som samtiden anses sakna i fråga 
om värden, vilket folkbiblioteken bör värna. 
 
I materialet från 1928 framkommer en helt egen genre: ”folkbiblioteksbok” (se t.ex. BBL 
1928, s. 19). Enbart böcker med ett visst innehåll är folkbiblioteksböcker och bara 
folkbiblioteksböcker ryms på folkbiblioteket. Alltför extatisk kärleksberättelser är inte 
folkbiblioteksböcker, inte heller så kallade rövarromaner. Det kan vara kvalitativa aspekter 
som verkar diskvalificerande, men också genren eller innehållet.  
 
Rena rekommendationer och avrådanden saknas nästan helt i materialet från 2013. Samtidigt 
uttrycks även mer implicita värderingar i omdömena, som kan tänkas påverka inköp och 
urval. Omdöme kommer att bidra till ett intryck som indirekt avgör om boken köps in. 
Bibliotekarier och lektörer under samma tidsperiod har troligen gemensamma, om än inte 
identiska, normer. Det kan handla om genusstereotyper, sexualliberalism och antirasism 2013, 
eller utomäktenskaplig sexualitet, flickböcker och rasolikheter 1928.  
 
Kvalitet handlar enligt Nielsen (2000) alltid om prioritering och fördelning, antingen av 
pengar och andra materiella resurser, eller av beröm, godkännanden och andra immateriella 
resurser (Nielsen, 2000, s. 40). I mitt material handlar det främst om vad Nielsen kallar 
godkännanden, alltså en immateriell resurs. Samtidigt kan dessa godkännanden påverka 
materiella resurser, när böcker köps eller inte köps in till folkbiblioteket. Här är lektörerna 
2013 mindre benägna att utdela dessa godkännanden, men också mindre benägna att avråda 
från inköp, vilket gör att bibliotekariens position får en större roll. 1928 är lektören i högre 
grad en expert, samtidigt som grindvaktsfunktionen hos lektör och bibliotekarie är tydligare.  
 
Omdömenas ska verka inköpsvägledande och är i många fall den enda information som en 
inköpsansvarig bibliotekarie konsulterar. Det innebär att lektörens position är betydelsefull för 
folkbibliotekens urval, vilket har blivit grogrund för kritik (se t.ex. Johanzon, 2001). Nästa 
avsnitt undersöker lektörerna position i förhållande till bibliotekarien och allmänheten. 
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6.3.2. Förändrad förmedling?  
 
Som analysen har visat är sexuellt innehåll kontroversiellt i 1928 års diskurs och markeras 
genomgående som olämpligt. 2013 är tonen en annan. Slutomdömet till en explicit erotisk bok 
lyder: "Som bibliotekarie kan man kvickt och lätt rekommendera serien till de låntagare som 
tyckte om E. L. James Femtio nyanser-trilogi." (BTJ 2013:19, s. 45) Här framträder 
bibliotekarien inte som en väktare av kvalitet eller moral, utan som ett smakråd. Hen ska inte 
föra vidare sina egna preferenser, eller försöka styra in på en önskvärd riktning, utan ge rätt 
bok till rätt läsare enbart utifrån den smak som läsaren redan ger uttryck för. Rätt bok till rätt 
läsare handlar därmed inte om moral, utan om estetisk och då inte bibliotekariens egen.  
 
I exemplet från 2013 är läsaren helt i fokus, medan bibliotekariens professionalitet handlar om 
att förvalta läsarens egenupplevda och -uttryckta intressen. Bibliotekariens grindvaktsfunktion 
tycks ha transformerats till en främst förmedlande funktion. Det stämmer väl med Kann-
Christensen och Ballings fynd, där bibliotekarierna inte framträder som domare av besökarnas 
smak, utan agerar utifrån låntagarnas preferenser. De beskriver litteraturförmedling som ett 
område där bibliotekarierna i studien inte brydde sig om specifika titlar eller genrer och inte 
heller gjorde kvalitetsbedömningar, utan stödde individers läsupplevelser. Bibliotekarierna 
utgår enligt Kann-Christensen och Balling från sin egen passion för litteratur ‒ och för 
låntagarna. Deras yrkesglädje är den egna kärleken till böcker och till litteraturförmedling där 
de inte ser sig själva som överlägsna låntagarna, utan ser dem som medläsare (Kann-
Christensen & Balling, 2011, s. 100).  
 
Även Grøn (2010) menar att bibliotekarier idag har en mer personlig roll som förmedlare av 
litteratur. De är förvisso auktoriteter genom att rekommendera och bokprata, men de 
framhåller sig som läsare i relation till andra läsare, med fokus på upplevelser. Under 1920-
talet menar han att en helt annan logik genomsyrade bibliotekens litteraturförmedling, där rätt 
litteratur av god kvalitet skulle ges till låntagaren och bilda denna (Grøn, 2010, s. 232).  
 
Det tycks alltså finnas stöd i tidigare forskning för att folkbiblioteken, bibliotekarierna och 
därmed även lektörerna 2013 inte har samma auktoritära roll när det gäller att bedöma 
kvaliteten hos verk och välja bort de som är undermåliga. Istället framträder ett ideal där 
läsarens egna val, som bör baseras på läslust och -upplevelse, styr förmedlingen av litteratur. 
Dessa förändringar handlar troligtvis inte bara om folkbibliotekariens roll, utan också om 
ökad individualism, minskat auktoritetstroende och en mera marknadsorienterad offentlighet. 
 
6.3.3. Lektören – bibliotekarien – allmänheten 
 
Folkbibliotekens litteraturförmedling sker inte i ett vakuum och dess förändringar bör 
relateras till att hela det litterära fältet har påverkats av ett alltmer digitaliserat medielandskap, 
där allmänheten har kunnat träda in i delvis samma roller som experterna. Larsson (2012) 
betonar att spridningen av litteraturkritik till bloggar och TV har inneburit ett större fokus på 
läsarna och bruket av boken, istället för på vedertagna estetiska värden. Här är det vad boken 
gör med läsaren och emotionella aspekter av läsning som bildar grunden för en diskurs där 
läsaren bör vara passionerad. Böcker förväntas beröra, vara angelägna och väcka tankar ‒ men 
viktigast är att de underhåller läsaren (Larsson, 2012, s. 158-160). Läsupplevelsen är, som har 
berörts tidigare i analysen, mer premierad än bildning.  
 
Griswold (1993/2012) betonar att grindvaktens funktion inte bara innebär hinder eller 
bortfiltrering. Grindvakten kan förvisso välja bort eller kritisera, men det är också via 
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grindvakten som spridning sker och ett verk tillgängliggörs för publiken (Griswold, 
1993/2012, s. 58-62). Med detta synsätt kan även aktiv litteraturförmedling utan hinder 
baserade på expertisens normer och moral förstås som en akt av grindvaktande. Då har den 
grindvaktsfunktion som bibliotek och bibliotekarier utgör snarare skiftat fokus, från filtrering 
till spridning och tillgängliggörande.  
 
Nielsen (2000) menar att den förhärskande synen på kultur som en bidragande faktor för 
människors bildning och utveckling innebär en komplexitet i fråga om vem kulturen är till för 
och vem som bedömer kvaliteten: experterna, allmänheten eller politikerna. På allmänhetens 
nivå kan kulturens värde bestå i om den inspirerar och engagerar, alltså själva läsupplevelsen, 
medan experterna tenderar att se mer till sin egen profession och politikerna främst värderar 
kvantitet och inflytande. Samtidigt är det viktigt att skilja ett perspektiv där allmänhetens nivå 
handlar om upplevelser, eller om demokrati och debatt, från ett perspektiv där marknads-
krafter i form av försäljningssiffror och därmed popularitet är det viktiga. Kultur konsumeras 
utifrån privata behov och preferenser, men samtidigt tillskrivs den samhälleliga värden och 
frågan är vilken av nivåerna som ges mest betydelse. Allt sammantaget bildas en diskursiv 
ram i form av det allmänna, där individer och samhälle strider om vad som är allmänhetens 
bästa (Nielsen, 2000, s. 41-44).  
 
Denna kamp mellan olika värden är påtaglig i mitt material och involverar samtliga 
subjektspositioner. Samtidigt förändras kampen påtagligt mellan 1928 och 2013. Allmänheten 
är 2013 mera betrodd att låta sina egna intressen styra och bibliotekariens roll är inte på 
samma sätt att styra vad allmänheten får ta del av. Det förändrar även lektörens roll, eftersom 
bedömningen inte längre tar samma hänsyn till de förgivettagna gemensamma värderingarna i 
fråga om vad allmänheten bör läsa, vad som är lämpligt och vilka böcker som folkbibliotekets 
hyllor bör rymma. Lektörerna kvar och fyller i princip samma funktion som åttiofem år 
tidigare, men principerna som deras bedömning baseras på har förändrats i takt med det 
omgivande samhällets omvälvningar. 
 
7. Avslutning 
 
Efter en tillbakablick på arbetet med uppsatsen, samt några förslag på vidare forskning, 
kommer jag att sammanfatta och fördjupa de svar på mina frågeställningar som redan har 
framträtt under analysens gång. Avslutningsvis bygger jag vidare på mina resultat, men 
försöker infoga dem i ett större perspektiv och anknyter därmed till den forskningsingång som 
jag presenterade i inledningen.  
 
7.1. Tillbakablick 
 
Mitt val av ämne baserades på ett lektörsomdöme skrivet 1928, där en bok jag själv 
uppskattade och uppfattade som en klassiker inte bedömdes vara kvalitativ. Omdömet fick 
mig att inse hur föränderlig och kontextuellt beroende begreppet kvalitet är. Utifrån mina 
egna erfarenheter av att köpa in böcker på ett folkbibliotek bestämde jag mig för att jämföra 
omdömen från 1928 med 2013, ett år då jag själv var yrkesverksam. Förhoppningen var att se 
skillnader, men också likheter, i hur böcker bedöms.  
 
Inledningsvis hade jag en ambition om att helt enkelt kartlägga kvalitetskriterierna, men det 
visade sig vara ett för brett fokus, samtidigt som slutsatserna inte blev särskilt intressanta. 
Huruvida korrekturläsning anmärktes på oftare 1928 än 2013 var i slutänden närmast 
intetsägande. De kvalitetskriterier jag kunde se fick därför bli en underliggande förståelse.  
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Något jag inte fullt ut var beredd var den betydelse som genus, sexualitet och rasifiering 
skulle få för analysen. När jag i materialet från 1928 stötte på en stor mängd uttalanden om 
människor av "annan ras” var det svårt att utelämna aspekten rasifiering. Jag valde att jämföra 
hur rasifiering genomförs i båda materialen, utifrån en delvis gemensam logik men med olika 
medel. Även genus och sexualitet var så förändrat 2013 att det lämpade sig väl för en 
jämförelse.  
 
Dessa aspekter växte alltså fram ur själva materialet, men var inledningsvis inte menade att 
ingå i analysen. Det har inneburit att analysen rymmer frågor av olika karaktär, men även de 
som specifikt rör bibliotek och litteratur har varit nödvändiga att inkludera, eftersom 
materialet vänder sig till bibliotek och är skrivet i relation till den funktion som biblioteket har 
tillskrivits. Min uppfattning är också att de olika frågeställningarna, om än något disparata, 
har gemensamma beröringspunkter utifrån begreppet normer och att de inom ramen för 
analysen har samspelat på ett sätt som inte hade varit möjligt om enbart genus, sexualitet och 
rasifiering eller enbart bibliotek och litteratur hade varit i fokus.  
 
7.2. Resultat 
 
Vissa resultat har framgått av analysen ovan. Här sammanfattar och fördjupar jag de resultat 
som jag ser utifrån min diskursanalys av materialet. Inledningsvis presenterar jag de två 
diskurser som analysen har synliggjort. Därefter beskriver jag mer i detalj specifika resultat 
för de olika aspekter av diskurserna som har utgjort fokus för min analys. 
 
7.2.1. Två diskurser och deras förutsättningar 
 
Diskurser är alltför komplexa för att kunna reduceras till enstaka signifikanter. De inbegriper 
en stor mängd aktörer, vars olika intressen samspelar utifrån både hegemoni och antagonism. 
Dessutom finns olika diskurser i bruk parallell. Det är högst diskutabelt var en diskurs börjar 
och slutar, samt om det över huvud taget finns början och slut på diskurser. Utifrån en analys 
går det dock att, i förenklad form, sammanfatta resultatet genom att namnge och beskriva 
egenskaper hos olika diskurser. Jag har gjort nedslag vid två olika årtal, med åttiofem års 
mellanrum. En jämförelse där fler nedslag gjordes vid olika tidpunkter hade kunnat fånga 
övergångar mellan diskurser. Jag ser dock stora skillnader och även en del likheter mellan de 
två huvudsakliga diskurser som jag kan beskriva utifrån mina två material. 
 
1928 års diskurs väljer jag att kalla den upplysande diskursen. Här är fokus på bildning utifrån 
rätt moral, vilket också gör att vissa böcker bedöms som mer lämpliga än andra. Samtidigt är 
vissa läsare mer eller mindre lämpliga i relation till vissa böcker. Lektören och bibliotekarien 
har en tydlig grindvaktsfunktion gentemot låntagarna, med fokus på att hindra spridningen av 
olämpligt material och kritisera detta. Dessutom har lektören en tydlig position som rådgivare 
gentemot bibliotekarien. Maktaspekterna är tydliga – lektörer och bibliotekarier tillhör en elit 
som verkar i relation till subjektspositionen allmänheten. Allmänheten tillerkänns inte samma 
förmåga att avgöra vad som är god kvalitet och god moral. De har sämre smak och behöver 
skyddas från felaktiga inflytanden. Dessa aspekter av diskursen tycks i stort vara hegemoniska 
– det finns inga tydliga antagonismer i bruk. Genusstereotyper, sexualsyn och hierarkier 
baserade på ”ras” utmanas i mycket liten utsträckning inom diskursen.  
 
2013 års diskurs kallar jag däremot den individualistiska diskursen. Här är fokus på den 
enskilda låntagarens egen smak och upplevelse av sina behov. Efterfrågan har fått en betydligt 
större betydelse, vilket främjar kommersiella aspekter snarare än den bedömning som utförs 
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av en elit. Det innebär att populärlitteraturen tillerkänns en högre status. Visserligen anses den 
inte inneha en egentlig litterär kvalitet, men den tillmäts ändå värde utifrån individens 
läsupplevelse, som står i fokus för synen på såväl litteratur som folkbibliotek och 
bibliotekariens litteraturförmedling.  
 
Bildning är i 2013 års diskurs ett mindre relevant begrepp och även signifikanten lämplighet 
har betydligt mindre betydelse. Bibliotekarier och lektörer är numera grindvakter främst i den 
aspekt av funktionen som handlar om spridning – de förmedlar litteratur, men filtrerar inte 
utifrån moral och lämplighet utan utifrån efterfrågan. De tycks ha en funktion av att bedöma 
och döma de normer som är i bruk i olika böcker, men här är diskursen långtifrån 
hegemonisk. Samtidigt som vissa inslag kan kallas normkritiska finns en mängd exempel på 
att traditionella normer upprätthålls av lektörerna i deras omdömen. 
 
Förutsättningarna för skillnaderna mellan dessa två diskurser finner jag i samhällets 
omvandlingar, med ökad jämställdhet, ökad kommersialisering samt ökad individualism. 
Postmodernismen har inneburit ett ifrågasättande av möjligheten till objektiva och beständiga 
värden. Dessutom vill jag betona den radikalt ökade tillgången till information, vilket gör att 
biblioteket inte längre kan fylla samma funktion som grindvakt. Även om biblioteket skulle 
försöka skydda låntagarna från vissa former av olämpligt material så skulle de inte behöva gå 
längre än till bibliotekets egna Internet-datorer för att komma åt detta material. 
 
7.2.2. Utmanade genusstereotyper  
 
I centrum för diskursen om genus står både 1928 och 2013 mästersignifikanterna kvinna/man, 
med variationer som tjej/kille och flicka/pojke. Dessa signifikanter bildar alltid en dikotomi, 
där det bara anses möjligt att vara det ena av de två alternativen. De främsta noderna är dock 
inte själva mästersignifikanterna, utan de följdbegrepp som kan kallas maskulinitet och 
femininitet. De organiserar diskursen genom att ge mening åt mästersignifikanterna utifrån 
normer och förknippa dessa med identiteter på gruppnivå, där betydelse skapas utifrån 
ansedda likheter och skillnader mellan män/kvinnor samt maskulinitet/femininitet.  
 
En myt i diskursteori är en flytande signifikant som utger sig för att hänvisa till en helhet. Jag 
ser i båda diskurserna myter om hur mästersignifikanterna man/kvinna ska kopplas till 
varandra. Myterna bygger på genusstereotyper och det finns vissa betydelser som 
signifikanterna är laddade med, som utmanas men inte utraderas. Mästersignifikanterna 
framstår inte bara som varandras motsatser, utan också som varandras det andra, eftersom 
detta motsatsförhållande är starkt betydelsebärande och laddat med myter. Myterna bygger på 
ekvivalenskedjor, där manligt/kvinnligt respektive man/kvinna konstrueras som väsensskilda 
och där varje betydelse hos den ena mästersignifikanten har en motsats hos den andra.  
 
2013 utmanas dock dessa mytiska betydelser. Maskulinitet kopplas i vissa fall till svaghet, 
medan femininitet kopplas till styrka. Delvis får därmed genussignifikanterna i 2013 års 
diskurs varandras mening, när det framhålls som önskvärt att femininitet har betydelser som 
mytiskt sett kopplas till maskulinitet, och tvärtom. Vissa lektörers sätt att 2013 understryka att 
signifikanterna flicka och pojke inte behöver kopplas till genusstereotyper gör att dessa 
genussignifikanter framstår på ett sätt som jag vill kalla ambivalent flytande. De har en 
mening, men försök görs att ändra denna mening. Det visar på en antagonism i diskursen, där 
stereotyper bekämpas men samtidigt förknippas med genussignifikanterna. I diskursen år 
1928 finns inte denna antagonism och genussignifikanter behandlas inte heller som flytande, 
även om utrymme finns för en viss ambivalens.  
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I diskursivitetens fält finns både 1928 och 2013 en pågående antagonism kring vad en kvinna 
respektive en man är och bör vara. Den stora skillnaden är att diskursen 2013 visar en 
öppenhet för att helt underkänna mästersignifikanternas mytiska betydelser och de identiteter 
som knyts till feminint och maskulint. Samtidigt som dessa ekvivalenskedjor beskrivs som 
betydelselösa i vissa omdömen ges de i andra en betydelse som överensstämmer med 
myternas ekvivalenskedjor. Själva akten att frånta dem en betydelse de ändå har visar på att 
denna betydelse är föremål för kamp om mening. Kampen handlar om att exkludera en möjlig 
mening ur vissa artikuleringar, samtidigt som denna möjliga mening finns närvarande i andra 
artikuleringar inom samma diskurs.  
 
Mellan 1928 och 2013 har förutsättningarna för mäns och kvinnors liv förändrats på 
omvälvande sätt. En majoritet av kvinnorna yrkesarbetar och jämställdhet är ett ideal, även 
om beteenden som att kvinnor i högre grad utför hushållsarbete och är föräldralediga lever 
kvar. Intersektionalitet och queerfeminism har inneburit att normativa manus som 
genusstereotyper – eller, med ett mer vardagligt ord, könsroller – idag ifrågasätts. Normkritik 
och normkreativitet, men främst synen på genus som en social konstruktion, ligger till grund 
för lektörernas ändrade syn på genus i relation dels läsaren, dels litteraturens innehåll. 
 
Detta märks på den diskursiva nivån genom att mästersignifikanterna kvinna/man delvis har 
omdefinieras. Förskjutningarna ändrar och utmanar diskursen, men har inte exkluderat de 
tidigare meningarna som knutits till begreppen. Kampen om mening handlar i slutänden om 
de normer som styr genus i samhället. I relation till andra delar av analysen är det främst 
signifikanten lämplighet som kopplas till genus, i och med att vissa böcker anses eller inte 
anses vara lämpade för läsare som innehar en specifik genustillhörighet.  
 
7.2.3. Från sträng till liberal sexualitetdiskurs 
 
Vad gäller signifikanten sexualitet finns i båda materialen en stark koppling till genus, där 
sexualitet inte får mening på egen hand utan genom ett samspel med genusstereotyper. 1928 
är dessutom kopplingen till signifikanterna moral och lämplighet stark. Det finns en myt som 
bygger på att sexualitet kan vara rätt eller fel i förhållande till normer och moral, där myten 
bygger på att felaktig sexualitet kopplas till tragedi. Sexualitet bör i litteraturen behandlas på 
ett sätt som anses moraliskt och lämpligt i enlighet med denna myt och dessa normer, men 
skildringar av sexualitet tenderar ändå att bli olämpliga för läsaren som tillhör allmänheten, 
eftersom sexualiteten i sig är så olämplig att alla skildringar av den tycks kontroversiella.  
 
Kopplingen till genus har i 2013 års diskurs genomgått stora förändringar, där kvinnan nu 
beskrivs som målgrupp för böcker om sexualitet, samtidigt som det är positivt om dessa 
böcker bryter mot genusstereotyper och negativt om de inte gör det. Sexualitet framstår inte 
längre som ett olämpligt ämne, vare sig för vuxna eller barn, kvinnor eller män. Synen på 
sexualitet tycks dessutom ha förlorat sin starka koppling till moralisk hänsyn. 
 
Den uteblivna kopplingen till moral och lämplighet 2013 innebär att lektören och 
bibliotekarien inte längre har samma expertposition gentemot läsaren och allmänheten. 
Aspekten sexualitet anknyter därmed mycket starkt till lektörernas position i diskursen. Den 
förändrade synen på sexualitet är starkt kopplad till lektörernas, och även bibliotekariernas, 
förändrade funktion som tillhandahållare av efterfrågat material, snarare än bedömare av vad 
som är lämpligt för låntagaren. 
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Dessa diskursförskjutningar speglar samhällets omvandlingar. Äktenskapets betydelse har 
minskat och utomäktenskaplig sexualitet är därmed mindre betydelsebärande. Dessutom har 
p-piller och andra preventivmedel rent konkret ändrat förutsättningarna för sexualitetens 
förhållande till reproduktion. Sexualitet är inte lika med graviditet och graviditet förändrar, i 
och med fri abort och föräldraförsäkring, inte livet på samma sätt som var fallet 1928.  
 
7.2.4. Samma särskiljande, andra ord 
 
I de diskurser jag studerar skapas en dikotomi mellan det svenska och det andra. Det svenska, 
som ofta är underförstått, förknippas med något välkänt. Samtidigt förknippas det andra 
förknippas med något främmande, vilket bildar en dikotomi. Det främmande är ekvivalent 
med något exotiskt, ofta uttryckt med ord som annorlunda eller ovanligt. Denna uppdelning i 
välkänt och främmande rymmer det underförstådda i det välkända, som delas av ett vi, medan 
det andra är något som förknippas med de andra, de som inte är svenska och som tenderar att 
framställas i en stereotypiserad form. 
 
Diskursiva förskjutningar har skett mellan materialen, i form av att medvetenhet om och 
kritiken mot stereotyper är större 2013. Samtidigt kvarstår dikotomierna och även 
kopplingarna mellan olika signifikanter är i hög utsträckning intakta. 2013 finns ett behov av 
att beskriva migration som inte var lika aktuellt 1928, då migrationen rörde sig ut ur snarare 
än i Sverige. Detta har också förändrat de situationer då särskiljande sker. Medan de få 
personer som beskrevs som icke-svenska 1928 helt enkelt kallades främmande märks 2013 en 
besatthet vid bakgrunder. Mängden av möjliga bakgrunder visar på en globalisering och ett 
samhälle med mer mångfald. Det bör noteras att det exotiska kvarstår som signifikant med 
stereotypt innehåll, trots att betydelsen i det främmande har luckrats upp av människors ökade 
rörlighet över världen, där främlingen mycket väl kan vara en granne, rent geografiskt.  
 
Liksom genus är rasifiering ett tydligt exempel på den logisk av skillnader och likheter som 
diskursteorin beskriver. "Raser" eller kulturer konstrueras som grupper, där det inom gruppen 
anses finnas likheter, medan det anses finnas olikheter mot andra grupper. Det är genom att 
gruppbildningar får en relation till olika begrepp och blir motsatser till varandra som 
särskiljandet sker mellan människor. Den diskurs som uppdelar och särskiljer människor 
utifrån nationalitet och etnicitet organiseras 1928 kring noden ras, men 2013 kring en annan 
nod: kultur.  
 
Utifrån rasbegreppet organiseras 1928 signifikanten degeneration, som hör samman med den 
rasbiologiska kontexten. Rasbegreppet är i denna diskurs något aktuellt. I linje med rasbiologi 
ses "ras" som biologiskt. Olika människor har olika kollektiva egenskaper som är medfödda. 
Dessutom kan de olika "raserna" beskrivas som essentiellt olika. Vissa "raser" kopplas till 
civilisation och andra kopplas till en oförmåga att uppnå civilisation, vilket innebär en 
värdehierarki där vissa "raser" har bättre egenskaper. Mellan raserna pågår en kamp. Denna 
identitetsbildning på gruppnivå bör förstås utifrån att bara den grupp som kallas svensk 
representeras som subjekt i diskursen, medan de andra görs till objekt. Denna syn är i stort 
sett hegemonisk. 
 
2013 är diskursen mer kritisk mot uppdelning och särskiljande, även om dessa processer 
fortfarande pågår. Medvetenheten om stereotyper är större, men i viss mån kvarstår de. 
Begreppet ras anses nu inte aktuellt, utan historiskt och förlegat. Istället organiseras 
rasifiering utifrån ansedda kulturer. Kulturbegreppet innebär, liksom rasbegreppet, ett visst 
mått av kamp – dock inte lika tydligt uttryckt. Det finns en föreställning om essentiella 
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olikheter, samt en värdehierarki där vissa grupper görs till de andra och objekt. Möten mellan 
kulturer beskrivs, men framstår som problematiska och knyts till begreppet kulturkrock. Det 
finns en viss ambivalens i diskursen, men ingen direkt antagonism, utan snarare hegemoni.  
 
En stor skillnad gentemot 1928 är att olikheter anses mentala och kulturella, snarare än 
biologiska. Dessutom märks en skillnad i att de som rasifierades 1928 främst befann sig 
utanför den egna nationen, medan det främmande och den andre i 2013 års diskurs i högre 
utsträckning är något eller någon som befinner sig i samma land. Möten och kriser som 
kopplas till kultur har genom migration blivit en del av den "svenska" vardagen, vilket snarast 
har accentuerat behovet av att uppdela och särskilja. 
 
I båda diskurserna ses de andra som främmande och annorlunda, samtidigt som de knyts till 
något exotiskt som är ursprungligt och traditionellt, det vill säga icke-modernt. En dikotomi 
skapas mellan det svenska och det andra, där svenskheten normaliseras medan allting som är 
icke-svenskt exotiseras. Denna exotisering är 2013 mer positivt betonad, men tycks annars ha 
samma funktion i båda diskurserna. 2013 finns också en större strävan att betona likheter 
mellan människor, samt en medvetenhet om att identiteter kan vara dubbla. Detta tycks höra 
samman med globalisering och större rörlighet. Samtidigt är den ansedda kulturtillhörigheten 
och etniciteten något som betonas och tycks bära stor betydelse.  
 
Sammanfattningsvis märks 1928 en ekvivalenskedja mellan ras ‒ den andre ‒ det främmande. 
Det främmande står för något exotiskt, men laddas också med tankar om brist på civilisation. 
Den andre klassas som essentiellt olik och sämre. 2013 märks samma ekvivalenskedja, även 
om ras har ersatts med kultur. Det främmande är i ännu högre grad exotiserat, samtidigt som 
avståndet till det främmande och den andre är mindre. Det essentiellt olika består, men tycks 
inte lika självklart kopplat till något sämre. Det exotiska beskrivs genom invertering som 
positivt, även om det fortfarande finns negativa betydelser i signifikanten det främmande. 
  
Den rasbiologi som var modern vetenskap 1928 är idag betraktad som ett mörkt kapitel i 
historien, kopplat till såväl folkmord som tvångssteriliseringar. Begreppet ”ras” är inte längre 
giltigt i diskursen. En ökad immigration och en minskad emigration har ändrat 
befolkningssammansättningen och fört in nya erfarenheter, vilket i sin tur ändrar 
förutsättningarna för att skriva såväl litteratur som lektörsomdömen där den andre i termer av 
den rasifierade skildras eller kommenteras. Samtidigt finns det en samhällelig antagonism 
mellan rasistiska och antirastisiska sätt att betrakta medmänniskor, vilket självklart påverkar 
den diskurs som lektörsomdömena utgör.  
 
7.2.5. Läsupplevelse, lämplighet och popularitet – en fråga om moral, normer 
och positioner 
 
Ett av de bärande begreppen i min analys har varit normer. Jag har utgått från att frågan om 
hur väl böckerna lever upp till samhällets normer och vilka normer som lektören lägger vikt 
vid påverkar bedömningen av litteratur. Mitt resultat är i överenstämmelse med detta, vilket 
förhoppningsvis inte enbart beror på själva förförståelsen.  
 
Den moraliska och normativa bedömningsgrunden skiljer sig åt på många sätt mellan de båda 
materialen, men spelar roll i båda fallen roll för bedömningen. 2013 ses genusstereotyper och 
fördomar baserade på rasifiering som negativa. Det finns dock en ambivalens som tyder på att 
olika uppsättningar av värderingar existerar parallellt och att diskursen rymmer antagonism. I 
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fråga om sexualitet ryms dock bara en uppfattning 2013, nämligen den liberala. 1928 är moral 
tydligt kopplat till böckers lämplighet.   
 
1928 avråder lektörerna folkbiblioteken från att låta vissa böcker nå allmänheten. Lektörerna 
verkar därmed som väktare av allmänhetens intressen, som allmänheten själv inte tycks kunna 
värna. I denna roll ingår ett överläge, där lektörerna är en grindvakt ska ha full inblick i 
allmänheten, men även en distans till denna. Därmed framträder även allmänheten som en 
subjektsposition i diskursen. Medan lektörens position är kopplat till kunskap och förståelse 
utgör allmänheten en okunnig och oförstående position. Allmänheten bör dessutom förbli 
okunnig och oförstående, eftersom vissa sorters kunskap och förståelse inte är lämpliga för 
alla, utan bara för de som innehar vissa positioner. 
 
Även om en tydlig förändring kan märkas mellan diskurserna finns också en påtaglig 
ambivalens inom dem. Normen är 1928 uppmuntrad och allmänt taget för given, även om ett 
fåtal inslag i omdömena visar på brott i diskursen. I jämförelse är normbrott något som både 
beröms och ter sig problematiskt 2013, samtidigt som normföljande både kritiseras och 
framstår som självklart.  
 
1928 är lämplighet en nod, men inte 2013. Noden läsupplevelse finns i båda diskurserna, men 
har en större betydelse 2013. 1928 innebär lektörsomdömet en eventuell rekommendation som 
är tätt knuten till subjektspositionen expert; lektörens position består i att hen rekommenderar 
eller avråder bibliotekarien från att föra vidare en bok till allmänheten. Därmed är akten att 
rekommendera också tätt knuten till lämplighet. I fråga om diskursivitetens fält har jag främst 
identifierat marknaden som en viktig del av detta diskursivitetens fält, som i hög grad 
påverkar diskursen men inte explicit benämns och därmed inte blir en signifikant.  
 
Läsningens betydelse är därmed delvis omdefinierad 2013, men även om läsupplevelsens och 
subjektivitetens betydelse betonas – på ett sätt som snarast handlar om bruksvärde och 
premierar spänningen hos populärlitteraturen – är det positivt om boken inte bara underhåller 
utan också bildar och inte bara underhåller utan också väcker tankar. Bildande litteratur tycks 
fortfarande premieras framför ren underhållning. Den maskulina kopplingen i intellektuellt 
läsande för bildnings skull och den feminina kopplingen i entusiastiskt läsande för känslornas 
skull märks på att det bland vuxenböcker i hög utsträckning är kvinnligt kodade genrer, till 
exempel chick-lit och romantik, som beskrivs utifrån läsupplevelsens effekt på läsaren. 
Intellektuella böcker och de som anses vara "stora verk" i enlighet med en kanon bedöms 
däremot inte utifrån sitt underhållningsvärde, eftersom de anses ha andra former av värden 
som anses överordnade underhållningen. Underhållning och identifikation betonas, men en 
värdehierarki kan skönjas där det finns högre värden än underhållning.  
 
I analysen framträder subjektspositionerna lektör och bibliotekarie samt de läsare som tillhör 
allmänheten. Som position, om än inte subjekt, framträder folkbiblioteket som lektörerna 
agerar i relation till, genom att i lektörsomdömets form kommunicera med bibliotekarier. 
Allmänheten är hela tiden de andra, de som inte deltar i diskursen utan är föremål för den. I 
andra situationer i livet ingår lektören i allmänheten, men just i sin roll som lektör har hen en 
position som får sin mening genom att vara en negation till allmänheten. Genom att 
ekvivalenskedjan kopplar samman vissa signifikanter med varandra utesluts andra meningar, 
till exempel kopplingen populärlitteratur ‒ kvalitet eller allmänhet ‒ finlitteratur. Den 
populära litteraturen kan både 1928 och 2013 delas in i deckare och romantik, där den senare 
är kvinnligt kodad. Det finns alltså en koppling till genus, samt via lämplighet till sexualitet. 
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Lektörer och bibliotekarier utgör grindvakter gentemot läsaren, som tillhör allmänheten. 
Dessutom definieras både allmänheten, lektören och bibliotekarien i relation till det populära 
och det lämpliga. När det gäller noden läsupplevelse handlar det dels om lektörens egen 
läsupplevelse, dels om den läsupplevelse som låntagaren antas få, men som bedöms av 
lektören. Lektörens position gentemot noden läsupplevelse innebär en bedömning av 
allmänhetens relation till denna nod. Antingen kan läsaren antas dela lektörens läsupplevelse, 
eller så kan lektören ha en uppfattning om allmänhetens läsupplevelser som inte är densamma 
som lektörens egen.  
 
I fråga om lämplighet innehar lektören en expertposition 1928, men inte 2013. Även om 
lektören inte avråder eller rekommenderar 2013 så bedömer hen ändå vad som utgör litterär 
kvalitet och vad läsaren kan antas uppskatta ‒ vilket framstår som två motsatta fenomen. Trots 
att läsupplevelsen och läsaren är starkare betonade 2013 är kvalitet fortfarande inte knutet till 
allmänheten, eller till underhållning och andra begrepp som hör ihop med läsupplevelse. 
Istället tycks det populära och underhållande vara en motsats till god kvalitet. Kopplingen 
läsare ‒ allmänhet ‒ populärlitteratur, med kvalitet som negation, ser jag i detta material som 
en ekvivalenskedja. Läsupplevelsen tycks också ha en negativ koppling till kvalitet, eftersom 
lustfylld läsupplevelse bara knyts till populärlitteratur.  
 
Skillnaderna mellan diskurserna är på många plan obetydliga när det handlar om kvalitet och 
popularitet. Ekvivalenskedjor och subjektspositioner består. Synen på såväl kvalitet som 
dikotomin litterär/populär framstår snarare som hegemonisk än antagonistisk, samtidigt som 
kvalitet är något som omförhandlas och det populära inte är lika negativt konnoterat i 2013 års 
diskurs, där lektörerna också i högre grad betonar sin egen läsupplevelse och också ser 
allmänhetens läsupplevelser som mer betydelsefulla.  
 
I 1928 års diskurs tycks det oklart om vissa grupper i samhället över huvud taget bör läsa, 
särskilt när det gäller skönlitteratur, eftersom de inte förväntas kunna tillägna sig litterära 
genrer, men inte heller förväntas bli positivt påverkade av de populära genrerna. Om 
folkbiblioteken ändå ska tillhandahålla de böcker som efterfrågas av allmänheten så ska de 
åtminstone vara granskade och godkända först, så att det alltför lågkvalitativa eller det 
moraliskt olämpliga inte slipper igenom maskorna i skyddsnätet. 2013 framstår läsning istället 
som något helt positivt. Även om litterära genrer är högre värderade så är inte populära genrer 
lika lågt värderade, eftersom läsupplevelsen står i fokus och populära genrer knyts till just 
positiva läsupplevelser. Läsning som förströelse är inte längre negativt konnoterat, samtidigt 
läsning som bildning inte tycks lika betydelsebärande.  
 
Kommersialism har fått större utrymme, vilket speglas i synen på populär litteratur. 
Individens ställning i samhället är starkare, vilket påverkar allmänhetens position gentemot 
auktoriteter som lektör och folkbibliotekarie. Tidigare forskning av Grøn samt Kann-
Christensen och Balling pekar på att folkbibliotekens funktion idag handlar om service, 
snarare än bildning, samt att folkbibliotekarien idag förväntas förmedla subjektiva 
läsupplevelser, snarare än att styra över låntagarens läsning.  
 
Betydelsen av vissa värderingar tycks därmed ha minskat i vikt mellan materialen och dessa 
värderingar utgör inte på samma sätt ett underlag för lektörens bedömning i 2013 års diskurs. 
Detsamma gäller för gruppens ansedda behov, som den i högre grad verkar ha fått mandat att 
bevaka på egen hand. Lektörerna 2013 intar en slags medposition, samtidigt som denna också 
rymmer en makt och fortfarande innebär att såväl lektör som folkbibliotekarie utgör 
grindvakter – om än inte med samma grundförutsättningar. 
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7.3. Avslutande diskussion 
 
I denna avslutande diskussion tar jag mina slutsatser ett steg längre och diskuterar dem i ett 
vidare perspektiv, som inte begränsas till materialet utan också spekulerar friare kring orsaker 
och implikationer. 
 
7.3.1. Lektörens makt och urvalets betydelse 
 
Det engelska begreppet för lektör är first reader, alltså den som läser en bok innan den 
tillgängliggörs för allmänheten. Även om lektören i 2013 års diskurs kan kallas för en 
medläsare så intar hen fortfarande en speciell position: att läsa, bedöma och påverka en 
bibliotekarie vars urval avgör vilka böcker allmänheten hittar på hyllorna i sitt lokala 
folkbibliotek. De lektörer som arbetar på förlag kan påverka om en bok alls ges ut. Lektörerna 
jag har studerat förhåller sig till redan publicerat material, men kan ändå bidra till att en bok 
tillgänglig- och synliggörs. Makten hos lektör och folkbibliotek är därmed inte utraderad, men 
mera utmanad av nya sätt att se på den maktsituation som folkbibliotekets urval innebär.  
 
När denna uppsats skrivs präglas diskursen kring biblioteksfrågor av en stark kontrovers i 
fråga om just urval. Folkbibliotekariers syn på vilka värderingar som ska styra urvalet – 
bibliotekslagen, internationella manifest, efterfrågan eller inköparens egen uppfattning – 
skiljer sig åt. Bortom den profession som bibliotekarier utgör finns en ännu större antagonism 
när det gäller frågan om bibliotek som gallrar och avstår från att köpa in vissa böcker. Dessa 
frågor återkommer jag till i diskussionens sista avsnitt, men jag ser dem som en grund för 
förståelsen av mitt resultat. Folkbibliotekens urval är inte, och kan aldrig vara, neutralt. 
 
7.3.2. ”Ras” och kultur   
 
En av mina slutsatser är, i linje med tidigare forskares resonemang om kulturrasism, att det 
antropologiska kulturbegreppet så som det används idag tycks ha övertagit de uppdelande och 
särskiljande funktioner som tidigare rymdes i begreppet ”ras”. Mitt analysbegrepp rasifiering 
är tillämpbart inte bara på ”ras” utan även på kultur, eftersom olika kulturen tillskrivs 
essentiella olikheter och därmed rasifieras. 
 
Vad har denna slutsats för betydelse i det rådande samhällsklimatet? Sverigedemokraterna 
(2011) kallar sin nationalism för ”ickerasistisk” och motiverar det med att de ”definierar 
nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet”, medan de inte – enligt sitt 
partiprogram – ser ”genetisk grupptillhörighet” som en skiljelinje mellan grupper 
(Sverigedemokraterna, 2011, s. 13). Detta citat är ett av många exempel på att diskussionen 
om rasism skulle tjäna på att kulturbegreppets roll i särskiljande och uppdelning mellan 
människor synliggjordes. Även om dessa funktioner alltid kommer att vara i bruk så behöver 
de belysas och kritiseras, vare sig de manifesteras i litteratur, text, andra kulturella uttryck 
eller verbala diskurser.  
 
7.3.3. Modernisering, moral och populära genrer  
 
Materialet från 1928 bygger på en traditionell moral, vars värderingar tycks delas av 
lektörerna som grupp. Vad som är lämpligt och kvalitativt framstår inte som ifrågasatt och 
diskuterat, utan som hegemoniskt. 2013 ryms mer antagonism i materialet. Samtidigt tyder de 
fakta om 1920-talet som framkom i den historiska bakgrunden på att det var en omvälvande 
tid som rent av beskrivs som krisartad, eftersom traditionella värderingar ifrågasattes. 
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Hegemonin inom mitt material speglar alltså inte hela den samhälleliga diskursen. Inom det 
material jag undersöker råder en hegemoni som inte är lika självklar i dess kontext. Samtidigt 
märks antagonismen i det diskursiva fältet på det faktum att litteraturen rymmer olämpligt 
material samt att lektörerna slår vakt om värderingar som ifrågasätts i deras samtid.  
 
Populärlitteratur i 2013 års diskurs är positivt konnoterad i en betydligt högre utsträckning än 
vad som är fallet 1928. Deckare och chick-lit räknas förvisso inte som fin litteratur, men 
populära böcker har ändå en högre status. De finns på folkbiblioteken, ofta till och med i 
högre utsträckning än den smala eller "fina" litteraturen. De är fenomen för "hype" i och med 
teknikutveckling och medialisering, som har inneburit att smakinriktningar skiftar snabbare 
och sprider sig lättare. Fenomen som Harry Potter (Rowling, 1997/1999), Hungerspelen 
(Collins, 2008) och Cirkeln (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011) visar på en popularitet 
som överskrider nationsgränser och åldersgrupperingar.  
 
Detta kan i ett längre tidsperspektiv relateras till att bokmarknaden gått från en liten utgivning 
till en betydligt större, där litteratur som skrivs för underhållningens skull har fått mer 
utrymme. Läsning för nöjets eller ”förströelsens” skull har också blivit mera legitimt och 
läsningens status har ökat, på ett sätt som främst premierar själva läsakten som sådan och inte 
fäster någon större betydelse vid innehållets moraliska lämplighet eller litterära kvalitet.  
 
Idag är normuppsättningen är i Sverige och andra delar av västvärlden mindre beroende av 
traditionella moraluppfattningar i frågor som sexualitet och genus. Femtio nyanser visar att 
erotik har flyttat från kiosklitteraturens hyllor till folkbiblioteket och blivit föremål för en 
massiv uppmärksamhet i den litterära världen, som utgivningen från Harlequin och andra 
traditionella förlag för romantik aldrig har åtnjutit. Bokmarknaden bygger i hög grad på 
säljsiffror som främjas av att innehållet inbjuder till uppmärksamhet, samtidigt som sexuella 
tabun har gått från att vara onämnbara till att vara lagom förbjudna och därmed lockande.  
 
Att normbrott kan framstå som positivt hänger förmodligen samman med att normer 
ifrågasatts och utmanats under det senaste seklet, samtidigt som normbrott och normkritik i 
sig tycks ha uppnått en status som normativitet. Själva ifrågasättandet av normer har blivit en 
norm, eftersom systemet av normer och dess funktion för människor inte kan sättas ur spel. 
Uppdelning, särskiljande och andra normativa yttringar tar sig olika former i olika tider och 
sammanhang – men funktionerna består, även om de tidsbundna former som de förknippas 
med förlorar sin betydelse.  
 
7.3.4. Är allmänheten mer populär idag? 
 
Allmänheten framstår i materialet som en subjektsposition som lektörerna skriver i relation 
till, men också som en grupp vars behov de representerar. Allmänheten hörs inte i materialet, 
men är ändå i centrum för texterna. En lektör ska inte främst bedöma hur hen själv upplever 
boken, utan förväntas kunna uttala sig om dess värde i ett större perspektiv. Medan en 
recensent i en dagstidning kan tänkas hänvisa bara till kvalitetskriterier bör lektören, i sin roll 
gentemot bibliotekarien som ska köpa eller inte köpa boken, också vara behjälplig i att 
bedöma om låntagaren kan tänkas uppskatta eller behöva boken. Här konstrueras den 
generella gruppen allmänheten som betydelsebärande. Detta är en grupp som vare sig lektören 
eller bibliotekarien ingår i och som de i sina yrkesroller har en speciell position gentemot. 
 
Allmänheten som kategori aktualiserar både frågan om vad den allmänne läsaren kan tyckas 
uppskatta och vad hen bör eller inte bör läsa. Vad gäller det senare, lämpligheten hos en viss 
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bok, är det 1928 lektörernas position att bedöma vad som är lämpligt för allmänheten ‒ något 
som inte längre är fallet 2013. Läsaren tycks själv förmögen att bedöma vad hen ska läsa och 
vad som är bra eller dåligt, i linje med ökad individualism. De subjektiva aspekterna av 
läsning och kvalitetsbedömning har förstärkts, även om traditionella estetiska kriterier 
fortfarande är betydelsebärande.  
 
Bibliotekarien har i 2013 års diskurs inte längre har samma auktoritet i relationen till 
låntagaren. Läsning och jakten på givande läsupplevelser tycks vara gemensam för både 
allmänheten och bibliotekarierna. Bibliotekarien vill sprida sin egen positiva syn på läsning, 
snarare än att döma titlar och genrer. Skönlitteratur är dock bara en liten del av arbetet på 
folkbibliotek och den som enbart drivs av passion till läsning kommer kanske inte att trivas 
med andra viktiga arbetsuppgifter, som spridande av digital delaktighet och informations-
sökningskompetens. Folkbibliotekarien arbetar med en mängd olika uppgifter, som utvecklats 
över tid och på vissa sätt blivit mer komplexa. En av förändringarna tycks vara den ökade 
betoningen på passionerad litteraturförmedling, som torde spela större roll för folkbibliotek än 
för forskningsbibliotek. 
 
7.3.5. Det normkritiska folkbiblioteket 
 
Jag menar avslutningsvis att bibliotekarier bör vara medvetna om sin maktposition och även 
utöva denna makt utifrån medvetandegjorda principer. I de urvalsdebatter som har pågått de 
senaste åren har frågan i grunden handlat om att folkbiblioteken alls gör ett urval, vilket är 
ofrånkomligt med tanke på mängden böcker och begränsade budgetar. Nästa nivå handlar om 
vilket urval som görs – och varför. Utgår den inköpande bibliotekarien enbart från vilka 
böcker hen tror kommer att bli populära hos låntagarna, från sin egen syn och smak eller från 
olika experters syn på kvalitet? Ska lämplighet utifrån bibliotekens uppdrag och roll i 
samhället bedömas, eller inte? 
 
Begreppet normkritik har under de senaste åren vunnit alltmer mark i många verksamheter 
och även inom folkbibliotekens sfär. Grundtanken är att synliggöra och utmana normativitet, 
så att normer inte i alltför hög utsträckning begränsar profession, bemötande och därmed 
låntagare. Ett ännu nyare begrepp, normkreativitet, står för att inte bara kritisera utan också 
aktivt arbeta med och mot olika former av normativitet.  
 
Normer kommer alltid att genomsyra både författande, läsande och folkbiblioteksverksamhet. 
Folkbiblioteken som institutioner kan inte undfly de normer som omger dem, eller undvika att 
vara normativa. Däremot kan folkbiblioteken och bibliotekarierna betona vissa normer, som 
upplevs som viktigare för verksamhet respektive och profession. Vilket urval som görs är i sig 
normativt, vare sig det betonar begränsning eller förbehållslöshet. En bok kan anses olämplig 
för folkbiblioteket som verksamhet, eller så kan inköparen välja att inte alls bedöma 
lämplighet, eftersom låntagaren själv förväntas granska informationen i och kvaliteten hos de 
böcker som tillgängliggörs.  
 
Vilket val som än görs är valet i sig ett utslag av normer och normativitet. Folkbibliotek och 
inköpande bibliotekarier behöver göra ett genomtänkt urval bland de normer som i en viss 
kontext är möjliga att synliggöra. 
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7.4. Förslag på vidare forskning 
 
Idag står BTJ för lektörsbedömningar riktade mot folkbibliotek av BTJ och har haft den 
uppgiften sedan 1950-talet. Dessförinnan hade Biblioteksbladet publicerat lektörsomdömen 
med samma funktion sedan 1916, men även innan dess gav Ecklesiastikdepartementet ut 
motsvarande material. Det innebär ett mycket stort antal lektörsomdömen, skrivna under 
minst hundra års tid. Möjligheterna att göra nedslag vid olika årtal är stora. Detta material har 
varit föremål för tidigare studentuppsatser, men inte för regelrätt forskning. Eftersom 
materialet riktar sig specifikt mot folkbibliotek är det mer relevant för biblioteks- och 
informationsvetenskapen än till exempel litteraturkritik publicerad i dagstidningar.  
 
En större studie skulle kunna utforska mer på djupet hur omdömena speglar att synen på 
folkbibliotekens funktion har förändrats. I och med att omdömena täcker både fackböcker, 
skönlitteratur för vuxna och barnböcker är det dessutom möjligt att närmre studera olika 
genrer. De områden jag har tittat på kan undersökas ur olika vinklar och med olika material, 
men det finns också många andra intressanta aspekter. Ur ett genusperspektiv är det möjligt 
att studera hur kvinnliga och manliga författare eventuellt bedöms olika. Utifrån begreppet 
materialitet kan det vara intressant att se hur dessa omdömen har tagit olika form i olika 
tidsperioder och varit kopplade till olika former av inköpsmöjligheter. 
 
Intervjuer i mindre mängd har gjorts med bibliotekarier om deras inställning till och 
användning av lektörsomdömen, men det kan säkert finnas utrymme för fler djupintervjuer 
om hur bibliotekariens yrkesroll påverkas av att bedöma andras bedömningar. 
 
8. Sammanfattning 
 
Uppslaget till denna uppsats var en sökning på internet, som fick mig att börja läsa i 
digitaliserade lektörsomdömen från 1928. Eftersom jag i mitt yrkesliv regelbundet läste 
samtida omdömen med samma funktion blev jag nyfiken på att jämföra dem med varandra. 
Inledningsvis räknade jag med att främst analysera kvalitetsaspekter, men när andra delar av 
materialet tedde sig mer relevanta kom mitt fokus istället att bli andra normer än de som rör 
litterär kvalitet. 
 
Mitt slutgiltiga syfte har varit att undersöka normativa diskursförskjutningar över tid. 
Materialet har bestått av lektörsomdömen riktade till folkbibliotek, skrivna 1928 respektive 
2013. En större mängd omdömen har lästs översiktligt, medan en mindre mängd har blivit 
föremål för ingående analys. Som teori och metod har jag tillämpat Laclau och Mouffes 
diskursteori, kompletterad med sex analysbegrepp: normer, genus, sexualitet, rasifiering, 
kultur och grindvakt. 
 
Analysen har utgått från följande två frågeställningar: 
 

1. Vilka normativa diskursförskjutningar kan skönjas i fråga om genus, sexualitet och 
rasifiering samt litteratur, läsning och bibliotekens litteraturförmedling? 
 

2. Vilka positioner intar lektörerna i relation till folkbiblioteket och allmänheten? 
 
Den första frågeställningens två led återspeglas i uppsatsens två analyskapitel. Det första, 
”Tre normativa sfärer: Genus, sexualitet och rasifiering”, fokuserar på normativa 
förskjutningar som rör samhället i stort, även om jag ser dessa som relevanta för alla 



57 
 

diskursiva nivåer. Folkbiblioteken utgör en aktör i samhället som både påverkar och påverkas 
av hur genus, sexualitet och rasifiering ges mening – särskilt med tanke på att dessa 
lektörsomdömen är en diskurs som specifikt har tillkommit för och lästs av inköpsansvariga 
folkbibliotekarier.  
 
Det andra analyskapitlet, ”Läsaren och läsningen”, är mer specifikt inriktat på litteratur och 
folkbibliotek. Det handlar dels om litteraturens ansedda kvalitet och lämplighet, dels om 
vilken betydelse läsupplevelsen tillmäts. Dessutom analyserar jag de aspekter av bibliotekens 
litteraturförmedling och -urval som synliggörs i materialet. 
 
Resultatet är, som väntat, att många diskursiva förskjutningar har skett under de åttiofem år 
som gått mellan materialen. I 1928 års diskurs är traditionella genusstereotyper förhärskande 
och färgar även diskursens sätt att behandla sexualitet; kvinnor riskerar att råka illa ut när de 
möter män. Sexualitet ses dessutom som ett olämpligt ämne, även om denna lämplighet beror 
både på hur sexualiteten skildras och vem som läser. Det finns mer eller mindre lämpliga 
läsare, där kvinnor och ungdomar utpekas som mindre lämpliga läsare av litteratur som 
skildrar sexualitet. I fråga om rasifiering är stereotyper baserade på ”ras” inte ifrågasatta, utan 
förgivettagna. Begreppet ”ras” har en särskiljande och uppdelade funktion, men är också 
kopplat till exotisering. Den andre som funktion står för något främmande och hotfullt. Allt 
sammantaget råder en hegemoni på det normativa planet.  
 
När det specifikt gäller litteratur anses populära genrer i 1928 års diskurs vara både olämpliga 
och onödiga för folkbiblioteken att tillhandahålla, även om det finns en uppfattning om att 
dessa böcker uppskattas av den läsare som tillhör allmänheten och som både lektör och 
folkbibliotekarie utgör grindvakter gentemot. Allmänheten ges inte mandat att själva avgöra 
vilken litteratur som är kvalitativ eller lämplig. Detta är istället folkbibliotekens ansvar och 
lektören är en medhjälpare i grindvaktsuppdraget. Det handlar i stort om en upplysande 
diskurs, där folkbibliotekens uppdrag främst handlar om bildning och där urvalet är en viktig 
aspekt av detta uppdrag.  
 
I materialet från 2013 är genusstereotyper ifrågasatta och motarbetade i många omdömen, 
samtidigt som de används i andra. Hegemonin har alltså ersatts av en antagonism, där 
signifikanter kopplade till genus fylls med olika mening. I de omdömen där genusstereo-
typerna inte längre ges giltighet har istället det som bryter mot traditionella genusnormer 
uppnått ett visst mått av normativitet.  
 
I fråga om sexualitet framstår denna inte som lika problematisk i 2013 års diskurs, men frågor 
om sexualitet är inte heller helt oproblematiska. Även om materialet är alltför begränsat för 
säkra slutsatser så framgår det i vissa omdömen att sexualitet knyts till våld och övergrepp. 
Dessutom finns en koppling mellan skildringar av sexualitet och genusstereotyper, något som 
lektörerna framhåller som negativt.  
 
Begreppet ”ras” används inte längre i 2013 års diskurs, men har ersatts av det antropologiska 
kulturbegreppet, som tycks fylla samma funktion av uppdelande och särskiljande. Dessutom 
kvarlever exotiseringen i hög grad, även om de som rasifieras och exotiseras nu i hög grad 
befinner sig i Sverige och inte – som 1928 – i andra länder. Bilden av de andra är mycket mer 
positiv än 1928, men det finns också en tendens att utmåla kulturer som inkompatibla och 
mötet mellan dem som problematiskt. Även här råder alltså en viss antagonism mellan 
positiva och negativa meningar som tillskrivs signifikanten kultur.  
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Även när det gäller litteratur och folkbibliotek syns diskursförskjutningar. Istället för 
upplysande är diskursen nu först och främst individualistisk. Populära genrer framhålls 
förvisso som mindre kvalitativa, men också som positiva läsupplevelser. Allmänheten ges 
mandat att själv välja sin läsning utifrån egenupplevda behov, medan folkbibliotekarien 
främst ska förmedla det som efterfrågas och uppskattas, något som även förändrar lektörens 
roll. Läsupplevelsen är betydligt mer betydelsefull, vilket också märks i omdömena där 
lektörerna beskriver sina subjektiva känslor av boken, snarare än att objektivt bedömda deras 
kvalitativa aspekter. Grindvaktsfunktionen hos lektörer och folkbibliotekarier är därmed 
mindre fokuserad på att hindra och mer inriktad på att tillgängliggöra, men de förblir 
grindvakter med en maktposition gentemot allmänheten.  
 
Samtliga dessa skillnader kan relateras till samhället utveckling över tid. Det handlar om 
ändrade normer kring genus och sexualitet, att en större andel av befolkningen är födda i ett 
annat land och att folkbiblioteken inte på samma sätt präglas av bildning, utan snarare av ett 
servicetänkande där biblioteksrummet även har fått andra funktioner än de litteratur- och 
bildningsförmedlande.  
 
I min diskussion kopplar jag dessa resultat till frågor om att urval alltid är normativt, liksom 
all övrig biblioteksverksamhet. Jag menar att människor inte kan välja bort det faktum att de 
är normativa, men att det aktivt går att välja vilka normer och värderingar en verksamhet ska 
arbeta mot. 
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